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คํานํา
พระเจ้ าทรงมีแผนการที่แน่นอนสําหรับคริ สตจักรของพระองค์ในยุคนี ้หรื อไม่ หากพระเจ้ าทรงมีแผนการที่ได้ พยากรณ์ไว้
เราจะพบแผนการนี ้ได้ จากที่ใดในพระคัมภีร์
หนังสือ เทศกาลของพระเยโฮวาห์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์ เล่มนี ้เขียนขึ ้นเพื่อให้ ท่านมัน่ ใจว่า พระเจ้ าทรงมี
แผนการที่ได้ สําแดงไว้ อย่างเปิ ดเผยเพื่อที่ธรรมิกชนทุกคนจะได้ ร้ ูและเข้ าใจอย่างแท้ จริง
เทศกาลต่างๆ ในเลวีนิติ 23 มีความเกี่ยวข้ องกับความจริ งทางฝ่ ายวิญญาณทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั เทศกาลเหล่านี ้เป็ น
แบบของเทศกาลเลี ้ยงทางฝ่ ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่านัน้ ซึง่ จะเกิดขึ ้นในอนาคตตามที่ได้ พยากรณ์ไว้
นอกจากการเข้ าใจคําพยากรณ์ ที่เกี่ยวกับเทศกาลเหล่านี ้แล้ ว ความจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์ อื่นๆ จะก่อให้ เกิด
ความเชื่อและความเชื่อมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้นไปอีก
การศึกษาคําพยากรณ์ ที่เกี่ยวกับเทศกาลเหล่านี ้มีประโยชน์คือสร้ างความเชื่อและวางรากฐานที่มนั่ คงไม่สนั่ คลอนเพื่อ
การใช้ พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้ อง
เทศกาลทังหลายของพระเยโฮวาห์
้
แสดงให้ เห็นแผนการนิรันดร์ ของพระเจ้ าสําหรับยุคนี ้อย่างชัดเจน เรามีความเชื่อมัน่ ว่า
คํ า พยากรณ์ ต ามพระคัม ภี ร์ มี ค วามถูก ต้ อ งเมื่ อ ได้ เ ห็ น เทศกาลที่ เ กิ ด ขึ น้ ในอดี ต สํ า เร็ จ ไปแล้ ว ถ้ า เทศกาลเหล่ า นั น้ ซึ่ ง เป็ น
ประวัติศาสตร์ ในอดีตไม่เปลี่ยนแปลงและมีความแน่นอน เราก็มนั่ ใจได้ วา่ เทศกาลที่จะเกิดขึ ้นก็มีความแน่นอนเช่นกัน
โดยสรุป ท่านสามารถไว้ วางใจในเหตุการณ์ในอนาคตและตังความหวั
้
งของท่านตามเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ เราจะมีความ
เข้ าใจเมื่อได้ ศกึ ษาเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์
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บทนํา
ความทรมานทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่น่ากลัวมากที่สดุ คือ ความทรมานจากการตาบอด ถ้ าเอาการมองเห็นของ
มนุษย์คนหนึ่งไปจากเขา ท่านก็ได้ ปล้ นเอาความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในชีวิตของเขาไป ผู้ที่ได้ รับพรเพราะมีสายตามองเห็นที่ชดั เจน
จะรู้สกึ เกรงขามและตื่นตะลึงเมื่อได้ เห็นผลงานที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้น เมื่อท่านได้ เห็นลูกน้ อยที่ฝันถึงซึง่ เพิ่งจะเกิด ลูกจากเนื ้อหนัง
ของท่านเอง ท่านมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ความงดงามและความยินดีที่ได้ เห็นสิง่ ต่างๆ ที่ท่านเคยเพียงแต่ได้ ยินมานันดี
้ ยิ่งนัก ไม่มี
สิ่งใดจะมาแทนที่ความสามารถในการมองเห็นที่พระเจ้ าประทานให้ ได้ ความสามารถอันจะช่วยให้ ท่านจะมองเห็นภาพต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตของท่านได้
หากเรามีความยินดีเมื่อได้ มองเห็นในโลกธรรมชาติของมนุษย์เช่นนันแล้
้ ว ความยินดีในการมองเห็นแผ่นดินของพระเจ้ า
อย่างชัดเจนในโลกทางฝ่ ายวิญญาณจะยิ่งใหญ่กว่านันสั
้ กเพียงใด
ลิ ้นของมนุษย์ไม่สามารถที่จะบรรยายความยินดีที่คนบาปรู้ สึกเมื่อเครื่ องผูกมัดแห่งความผิดบาปแตกหักลงด้ วยฤทธิ์
อํานาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ได้ ความยินดีที่ความผิดบาปได้ รับการอภัยเป็ นสิ่งที่ยากที่จะพูดออกมาได้ เหมือนคนตา
้ ่จะสามารถบรรยายความสวยงาม
บอดสนิทที่ได้ มองเห็น คนบาปเป็ นผู้ที่ตาบอดสนิทต่อการละเมิดและความผิดบาป เขาเท่านันที
อันน่าพิศวงเมื่อตาของเขาได้ เปิ ดออกเมื่อบังเกิดใหม่ อัครทูตเปโตรกล่าวถึงประสบการณ์ที่เปิ ดตาออกนี ้ว่าเป็ น “ความปี ติ ยินดีเป็ น
ล้นพ้นเหลือที จ่ ะกล่าวได้”
อย่างไรก็ตาม การอัศจรรย์แห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ซงึ่ ได้ เปิ ดตาที่มืดบอดออกให้ เห็นความจริ งไม่ได้ มีแค่นนั ้ เมื่อคนบาปที่
หลงไปหันมาหาพระเยซูคริ สต์เจ้ า เขาจะได้ รับมากยิ่งกว่าที่จะคิดฝั นได้ เพราะเขาไม่เพียงแต่จะเป็ นอิสระจากความผิดบาปเท่านัน้
แต่ยงั ได้ รับการยอมรับเข้ าสูค่ รอบครัวของพระเจ้ าอีกด้ วย ยอห์น 1:12 กล่าวว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ทีต่ อ้ นรับพระองค์ ผู้ทีเ่ ชื อ่ ในพระ
นามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” เมื่อเป็ นบุตรที่บงั เกิดใหม่ มนุษย์ได้ เป็ นทายาทร่ วมกับพระ
เยซูคริสต์ในแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า แล้ วบิดาจะไม่แสดงให้ บตุ รของตนเห็นสิง่ ที่วนั หนึง่ จะเขาได้ รับเป็ นมรดกได้ อย่างไร
เป็ นนํ ้าพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้ าที่ให้ มีพระวจนะซึง่ ได้ เขียนไว้ เพื่อที่เราซึง่ เป็ นบุตรของพระองค์จะได้ เห็นและรู
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านันที
้ ่จะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจน เป็ นเรื่ องน่าประหลาดที่พระองค์จะทรงสําแดงข้ อลํ ้าลึกของแผ่นดินที่มีเพียงพระองค
เท่านันที
้ ่ทราบให้ แก่เรา แต่พระองค์ทรงกระทําเช่นนันเพื
้ ่อเตรี ยมเราให้ ปกครองและครอบครองร่วมกับพระองค์ เราจะตอบการทรง
เรี ยกจากเบื ้องบนเพื่อพิพากษาโลกนี ้ได้ อย่างไรหากเราไม่ร้ ูเกี่ยวกับนํ ้าพระทัยและแผนการของพระเจ้ าสําหรับแผ่นดินของพระองค์
มีบางคนทําให้ ความจําเป็ นในการมองเห็นความจริ งที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อย่างชัดเจนหมดความสําคัญไป การกระทํา
เช่นนันเป็
้ นการแช่งสาปตนเองให้ เดินในความมืดแม้ ว่าแสงสว่างของพระวจนะของพระเจ้ าพร้ อมที่จะเปิ ดดวงตาทางฝ่ ายวิญญาณ
ก็ตาม การจงใจไม่แสวงหาความจริ งตามพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่ทําให้ มนุษย์ต้องคลําทางในความมืดเท่านัน้ แต่ยงั ทิ ้งที่ว่างให้ เจ้ า
แห่งความมืดเข้ ามาและนําเขาไปในทางที่ผิดอีกด้ วย พระคัมภีร์แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อเราได้ รับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ตาที่มืดบอดของเราจะเปิ ดออกต่อความจริ งทางฝ่ ายวิญญาณ และเราสามารถรู้ ได้ อย่างแน่ชดั ว่าแผ่นดินที่เราจะปกครอง
และครอบครองในวันหนึ่งนันจะเป็
้
นอย่างไร พระคัมภีร์ทําให้ เราแน่ใจว่าพระเจ้ าทรงสําแดงสิ่งที่ตาธรรมดามองไม่เห็นแก่ผ้ ทู ี่พระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ เปิ ดตาของเขาออก “ดังที ่มีเขี ยนไว้ในพระคัมภี ร์ว่า สิ่ งที ่ตาไม่เห็นหไม่
ู ได้ยิน และสิ่ งที ่มนุษย์ คิดไม่ถึง คื อสิ่ งที ่
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้สําหรับคนที ่รักพระองค์ พระเจ้ าได้ ทรงสําแดงสิ่งเหล่ านั้ นแก่ เราทางพระวิญญาณ เพราะว่ าพระ
วิญญาณทรงหยั่งร้ ู ทุกสิง่ แม้ เป็ นความลํา้ ลึกของพระเจ้ า” (1โคริ นธ์ 2:9, 10)
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พระเจ้ าได้ ทรงประทานข้ อลํ ้าลึกที่ยิ่งใหญ่สบิ เอ็ดประการ ไว้ ในพระวจนะของพระองค์ เราไม่สามารถรู้ และเข้ าใจข้ อลํ ้าลึ
เหล่านี ้ได้ หากไม่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์ทรงสําแดงข้ อลํ ้าลึกทั ้งหมดนี ้แก่ธรรมิกชนที่ประกอบไปด้ ว
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ของพระองค์
ผู้ที่เชื่อไม่ควรจะละเลยที่จะศึกษาความจริ งเกี่ยวกับคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์อย่างละเอียด แต่จะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับ
พระกิตติคณ
ุ อย่างแท้ จริ ง จะมีบางคนที่เชื่อว่าไม่มีทางที่จะเข้ าใจพระคัมภีร์ได้ อย่างแท้ จริ ง ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง อัครทูตเปาโลยืนยันอย่าง
ุ นี ้ได้ อย่างชัดเจนถ้ าเราจะเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า “จงถวายพระเกี ยรติ แด่พระองค์ผูท้ รง
แข็งขันว่า เราจะเข้ าใจพระกิตติคณ
ฤทธิ์ อาจให้ท่านทัง้ หลายตัง้ มัน่ คงตามกิ ตติ คุณ ซึ่ งข้าพเจ้าได้ประกาศนัน้ และตามที ่ได้ประกาศเรื ่ องพระเยซคริ
ู สต์ ตามการ
เปิ ดเผยข้อความอันลํ้าลึกซึ่ งได้ปิดบังไว้ตงั้ แต่อดีตกาล แต่ มาบัดนี้ได้ เปิ ดเผยให้ ปรากฏแล้ ว และโดยคัมภี ร์ผูเ้ ผยพระวจนะทรง
ให้ชนชาติ ทงั้ ปวงเห็นประจักษ์ ตามซึง่ พระเจ้ าผ้ ูทรงดํารงถาวร ได้ ทรงบัญชาไว้ เพื่อให้ เขาได้ เชื่อ” (โรม 16:25, 26)
้ ้ รวมไปถึงสิง่ ต่างๆ ตามการพยากรณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอีกด้ วย
เราจะต้ องเป็ น “ผู้อารักขาสิง่ ลํ ้าลึกของพระเจ้ า” ทังนี
เมื่อผู้ที่เชื่อนึกถึงเรื่ องการพยากรณ์ ใจของเขามักจะคิดไปถึงหนังสือวิวรณ์ ในพระคัมภีร์ใหม่ เพราะหนังสือเล่มนี ้เป็ นคํา
พยากรณ์สดุ ท้ ายที่พระเจ้ าได้ ทรงเขียนไว้ แต่ควรจะระลึกว่า หนังสือวิวรณ์ไม่ใช่เล่มแรกในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงความลํ ้าลึกของสิ่
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น ทุกอย่างในหนังสือวิวรณ์เป็ นเพียงสิง่ ที่มีการกล่าวถึงมาแล้ วก่อนหน้ านันในหนั
้
งสือเล่มอื่นๆ ในพระคัมภีร์
คํ า ถามที่ มักจะเกิ ดขึน้ คื อ “เราจะพบคํ า พยากรณ์ ที่ แ สดงลํา ดับ เหตุก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในกาลสุดท้ า ยได้ จ ากที่ ไ หน”
“คริ สตจักรจะต้ องประสบกับความทุกข์เวทนาหรื อไม่” คําตอบของคําถามเหล่านี ้และคําถามอื่นๆ อีกมากมายไม่ได้ อยู่ในบทหรื อ
ข้ อพระคัมภีร์เพียงแห่งเดียว แต่จะพบได้ จากการเพียรศึกษาความจริงเกี่ยวกับการพยากรณ์ทงหมด
ั้
หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อแสดงความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ของ “เทศกาลของพระเยโฮวาห์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับการ
พยากรณ์ ”

∗

ดู “Eleven Mysteries of God” (ข้ อลํ ้าลึกสิบเอ็ดประการของพระเจ้ า) โดยสํานักพิมพ์อพอสตอลิก บุ๊ค พับพลิเชอร์ ส เมืองพอร์ ทแลนด์ รัฐออริกอน 97203
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บทที่หนึง่
ความสําคัญของเลวีนิติ
หนังสือเลวีนิติอาจเป็ นหนังสือที่เราศึกษาน้ อยที่สดุ ในพระคัมภีร์ แต่ความจริ งในหนังสือเลวีนิติเกี่ยวกับเรื่ องกิจการงาน
ของพระเจ้ ามีความยิ่งใหญ่กว่าหนังสือเล่มอื่นๆ
้ อ ความบริ สทุ ธิ์ ทังนี
้ ้ มีการแสดงถึง
เลวีนิติเป็ นหนังสือที่เป็ นทางเข้ าสูพ่ ระทัยของพระเจ้ า ใจความสําคัญของหนังสือนันคื
ใจความสําคัญนี ้มากกว่า 87 ครัง้ ด้ วยข้ อความ เช่น “เจ้าจงแยกของบริ สทุ ธิ์ จากของสาธารณ์ ของมลทิ นจากของไม่มลทิ น” (เลวี
นิติ 10:10) และ “จงกล่าวแก่ชมุ นุมชนอิ สราเอลว่า เจ้าทัง้ หลายต้องบริ สทุ ธิ์ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ ”
(เลวีนิติ 19:2)
วัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ ของเลวีนิติคือ เพื่อแสดงให้ มนุษย์เห็นว่าพระเจ้ าทรงตังกฎและบทบั
้
ญญัติของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าผ้ ูบริ สุทธิ์ “พระเจ้ ามิใช่มนุษย์จึงมิได้ มสุ า” พระวจนะของพระเจ้ าไม่เพียงแต่สมบูรณ์ แบบและไม่
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้ แต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นพระเจ้ าที่เราสามารถรู้จกั ได้ เป็ นพระเจ้ าที่บริสทุ ธิ์และไม่มีมลทินอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ เรา
จึงสามารถไว้ วางใจพระวจนะของพระองค์ได้ อย่างแท้ จริ ง พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาสิ่งใดไว้ พระองค์ก็ทรงสามารถกระทําได้ ตามนัน้
เพราะพระวจนะของพระเจ้ าปั กแน่นอยูใ่ นสวรรค์เป็ นนิตย์
ความจําเป็ นในการยึดมัน่ ความจริ งของพระวจนะของพระเจ้ านัน้ เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญมาก อารมณ์ หรื อฝูงชนที่อาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินที่ถกู ต้ องไม่อาจเป็ นตัวกําหนดทางอันเป็ นแผนการที่แท้ จริงของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้
หนังสือเลวีนิติมีอํานาจต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ในพระคัมภีร์ พระเจ้ าทรงบอกหนังสือเลวีนิติแก่โมเสสและเขียนขึ ้นเป็ น
คู่มือแก่ปุโรหิตของอิสราเอล เนื อ้ หาของหนังสือเขียนขึน้ ให้ แก่มหาปุโรหิตที่ต้องยืนอยู่ต่อหน้ าพระพักตร์ ของพระเจ้ าผู้บริ สุทธิ์
หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นเหมือนกับว่าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ตรัส เลวีนิติมีถ้อยคําที่พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ ตรัสโดยตรงต่อผู้ที่พระองค์
ทรงเรี ยก เลวีนิติเป็ นหนังสือที่เน้ นคําว่า “พระเจ้าตรัสดังนีว้ ่า” คําพยากรณ์ต่างๆ นันเป็
้ นความจริ ง เป็ นถ้ อยคําที่มาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้ าเอง และเราจะต้ องไว้ วางใจในถ้ อยคําเหล่านัน้
คําพยากรณ์จะต้ องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ า ไม่ใช่การอนุมานเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไร้ มลู เหตุ เราไม่อาจโอนเอน
ไปตามหลักคําสอนทุกอย่างที่ผา่ นเข้ ามาได้
ย้ อนกลับไปในเวลาที่คอนสแตนตินครองราชย์ในปี ค.ศ. 320 ผู้คนได้ ละทิ ้งข้ อความอันสัตย์จริ งจากพระโอษฐ์ ของพระ
เจ้ า แล้ วไปเชื่อเรื่ องโกหกของมนุษย์ คริ สเตียนในเวลาของคอนสแตนตินรู้ สึกว่า เวลาหนึ่งพันปี ที่พระเยซูทรงปกครองบนแผ่นดิน
โลกได้ เกิดขึ ้นแล้ วเพราะเวลาแห่งการต่อสู้ของเขาได้ สิ ้นสุดลงและความสงบสุขได้ เกิดขึ ้นแล้ ว พวกเขาไม่ทราบแผนการของพระเจ้ า
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ จึงถูกซาตานหลอกลวง พวกเขาได้ ถอดเสื ้อผ้ าแห่งความบริ สทุ ธิ์ออกและผสมหลักคําสอนตามพระคัมภีร์เข้ ากับ
ศาสนาของชาวโรมที่ไม่ ได้ เชื่อพระเจ้ า ผลลัพธ์คือ เขานมัสการความมืดร่วมกับชาวโรมที่ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ า
ตังแต่
้ เวลานัน้ มีผ้ เู ผยวจนะเท็จซึ่งได้ สญ
ั ญาว่าจะเกิดการฟื น้ ฟูขึ ้นทัว่ โลก พวกเขามักจะเทศนาให้ เลิกเชื่อหลักคําสอน
เรื่ องความบริ สทุ ธิ์ตามพระคัมภีร์ และไปเชื่อในความรักของพระเจ้ าที่ผิดๆ ว่าพระองค์จะมองข้ ามความผิดบาปไป กลุ่มคนเหล่านี ้
เกิดขึ ้นมาและจากไป แต่คริสตจักรที่แท้ จริงยังคงอยู่ วัตถุประสงค์อนั บริ สทุ ธิ์ของคริ สตจักรคือ เพื่อนําเอาร่างกายอันบริ สทุ ธิ์ของผู้ที่
เชื่อออกจากโลกนีโ้ ดยไม่มีตําหนิริว้ รอย หรื อมลทินใดๆ งานของคริ สตจักรจะสิ ้นสุดเมื่อธรรมิกชนคนสุดท้ ายได้ เข้ าในความเชื่อ
ทังนี
้ ้ ตามพระคัมภีร์ ไม่ได้ หมายถึงว่า จะต้ องประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทกุ คนในโลก (ก่อนที่จะพระเจ้ าจะเสด็จมาได้ ) แต่เราจะต้ อง
เทศนาพระกิตติคณ
ุ จนกว่าจะถึงวันที่คริสตจักรจะได้ ทรงรับขึ ้นไปบนสวรรค์
เหตุผลสําคัญในการศึกษาเทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์ คือ เพื่อวางรากฐานที่มนั่ คงตามพระ
คัมภีร์เกี่ยวกับสิง่ ที่จะเกิดขึ ้น
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บทที่สอง
ความหมายของเทศกาลของพระเยโฮวาห์
เทศกาลทังหลายของพระเยโฮวาห์
้
เป็ นแบบและเงาของสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น เทศกาลเหล่านี ้เป็ นแบบของแผนการของ
พระเจ้ าสําหรับโลกนี ้จนถึงสุดปลายของยุคนี ้ เทศกาลเหล่านี ้ทําให้ เราเห็นแผนการในการไถ่บาปที่กําหนดไว้ ก่อนที่จะทรงสร้ างโลก
แผนการนี ้มียคุ สมัยที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ อย่างชัดเจน เทศกาลทังเจ็
้ ดแสดงให้ เราเห็นวิธีที่พระเจ้ าจะใช้ เพื่อจะไถ่มนุษย์ยคุ สมัย
ต่างๆ
แบบในพระคัมภีร์เก่าเป็ นอักษรภาพหรื อตัวอย่างที่มีชีวิตซึ่งแสดงให้ เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ ้น นัน่ คือ แบบในพระคัมภีร์เก่าเป็ น
เงาของสิ่งที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น มีเพียงพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เท่านัน้ ที่สามารถสร้ างเงาที่สมบูรณ์ ของบุคคลหรื อเหตุการณ์ ที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นได้
อัครทูตเปาโลกกล่าวถึงสิง่ ต่างๆ เหล่านันที
้ ่เกิดขึ ้นกับอิสราเอลในการเดินทางในป่ ากันดารว่า “เหตุการณ์ เหล่านีไ้ ด้บงั เกิ ด
แก่เขาเพือ่ เป็ นตัวอย่าง และได้บนั ทึกไว้เพื อ่ เตื อนสติ เราทัง้ หลาย ซึ่งกําลังประสบวาระสุดท้ ายแห่ งบรรดายุคเก่ า” (1โคริ นธ์
10:11)
ข้ อพระคัมภีร์นี ้แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลมีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่เป็ นแบบและเงาของ
เหตุการณ์เหล่านันที
้ ่จะเกิดขึ ้น อัครทูตเปาโลยังอธิบายแก่เราอีกว่า “โดยเหตุทีธ่ รรมบัญญัติเป็ นแต่เพียงเงาของสิ่ งประเสริ ฐที จ่ ะมา
ในภายหลังมิ ใช่ตวั จริ ง เครื ่ องบชาที
ู ่เขาถวายทุกปี เสมอมาตามธรรมบัญญัตินนั้ จึ งไม่สามารถทํ าให้ผู้ที่เข้าเฝ้ านัน้ ไร้ข้อตําหนิ ได้”
(ฮีบรู 10:1)
ธรรมบัญญัติเป็ นสิ่งที่นําเราไปสู่พระคริ สต์ งานทางฝ่ ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ กว่านัน้ จะเกิดขึน้ เพื่อให้ แบบและเงาของ
เทศกาลทังเจ็
้ ดในพระคัมภีร์เก่านันสํ
้ าเร็จ
ในหนังสือเลวีนิติ มีเพียงบทเดียวที่ระบุความจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์ ไว้ อย่างละเอียดที่สดุ ในพระคัมภีร์ เอช เค
ดาวนี่อธิบายความจริ งที่ชดั เจนเกี่ยวกับการทํานายที่มีอยู่ในบทนี ้ว่า “บทนี ้อาจจะเป็ นบทที่ละเอียดที่สดุ ในพระคัมภีร์ โดยเริ่ มต้ น
จากวันสะบาโตประจําสัปดาห์ อันเป็ นวันระลึกถึงการหยุดพักจากการสร้ าง ซึ่งชี ้ไปยังอนาคต นัน่ คือ สะบาโตนิรันดร์ อันเป็ นการ
หยุดพัก โดยไม่มีซาตาน ความผิดบาปหรื อมนุษย์มาขัดขวาง ในช่วงเวลานี ้ เรามีภาพร่ างของสิ่งที่กําลังเกิดขึน้ ในยุคคริ สตจักร
ปั จจุบนั และสิ่งที่จะเกิดขึ ้นหลังจากคริ สตจักรอยู่ในสวรรค์ และพระเจ้ าจะทรงเริ่ มต้ นรวบรวมผู้ที่ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ ายเนื ้อหนัง
ซึง่ คืออิสราเอล ดังนัน้ บทนี ้จึงมีความละเอียดมากยิ่งกว่ามัทธิว 13 หรื อวิวรณ์ 2- 3 ในหนังสือมัทธิว เรามีข้อลํ ้าลึกของแผ่นดิ
สวรรค์ในยุคปั จจุบนั นี ้ และในวิวรณ์ ประวัติศาสตร์ สําคัญของคริ สตจักรตังแต่
้ การก่อตังในวั
้ นเพ็นเทคอสต์จนถึงการทรงรับขึ ้นไป
∗

เมื่อพระคริ สต์เสด็จมาเพื่อชนชาติของพระองค์” 1
“เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ทงเจ็
ั ้ ด” ของพระเยโฮวาห์เป็ นการพยากรณ์หรื อการทํานายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเมื่อพระเจ้ าได้
ทรงตังขึ
้ ้นเป็ นส่วนหนึง่ ของการนมัสการของอิสราเอล เทศกาลสามเทศกาลได้ สําเร็จแล้ ว แต่อีกสี่เทศกาลยังจะเกิดขึ ้นในคริ สตจักร
เพ็นเทคอสต์ปัจจุบนั เทศกาลสามเทศกาลสุดท้ ายจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยจะเริ่มต้ นด้ วยเสียงแตรแรกในเทศกาลแห่งเสียงแตร
คนส่วนใหญ่มกั จะมองข้ ามความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ในการแปลคําพยากรณ์อย่างถูกต้ องของเทศกาลเหล่านี ้ไป พระคัมภีร์
เต็มไปด้ วยความจริ งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงประทานไว้ ให้ เรา ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เรา ผู้ที่มีความรอดที่จะขุดเอาความจริ งเหล่านี ้ขึ ้นมาเพื่อจะ
นําเราไปยังความลึกลํ ้าในพระเจ้ าได้
∗1

“Harvest Festivals” (เทศกาลเก็บเกี่ยว) โดยเอช เค ดาวนี่ สํานักพิมพ์ Lozeaux Brothers (ลาโซ บราเธอร์ ส) ปี 1951
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บทที่สาม

ตารางที่ ๑
เทศกาลทัง้ เจ็ดของพระเยโฮวาห์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
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เทศกาลทัง้ เจ็ดของพระเยโฮวาห์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
[เลวีนิติ 23]
ฤดการปลก
ู
ู
๑. การตาย
1. เทศกาลปั สกา
การพยากรณ์
(1) เลวีนิติ 23:5 – วันที่ 14 ของ
เดือนนิสาน
(2) เหตุการณ์ จริ ง – การตรึ งที่ไม้
กางเขน
(3) 1โคริ นธ์ 5:7 –พระคริ สต์ผ้ ทู รง
เป็ นปั สกา
(4) ปฐมกาล 22:7-8
(5) อพยพ 12:21, 23
(6) วิวรณ์ 13:8
(7) อิสยาห์ 53:4-10
(8) ยอห์น 1:29
๒. การฝั ง
2. เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชือ้
การพยากรณ์
(1) เลวีนิติ 23:6
(2) เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ริ ง – พ ร ะ เ ย ซู
กลายเป็ นบาปเพื่อลบล้ างความ
บาปในเนื อ้ หนัง เพื่ อ ที่ เ ราอาจ
ถื อ เทศกาลด้ ว ยขนมปั ง ที่ ไ ม่ มี
เชื ้อได้
(3) 1โครินธ์ 5:8
(4) โรม 8:3
(5) อพยพ 12:19
(6) อพยพ 34:25
(7) มัทธิว 1:21

การปฏิ บตั ิ
(1) ความสํ า คัญ ของโลหิ ต ในชี วิ ต
ของผู้ที่เชื่อ
(2) ฮีบรู 9:22
(3) 1ยอห์น 5:8
(4) 1ยอห์น 1:9
(5) 1โครินธ์ 11:25
(6) 1ยอห์น 1:7 – การดําเนินชีวิต
(7) กิจการ 20:28

การปฏิ บตั ิ
(1) ร่างกายที่แตกหักของพระเยซู
ก. ไ ม่ มี ค ว า ม ผิ ด บ า ป ใ น
พระองค์
ข. เราสามารถเข้ า ถึงพระเยซู
เพื่ อ จะได้ รั บ การชํ า ระให้
ปราศจากบาปได้
(2) กาลาเทีย 5:9
(3) กิจการ 2:38 – ลบล้ างความผิด
บาป
(4) ใช้ ชีวิตที่เป็ นอิสระจากความผิด
บาป
(5) 2โคริ นธ์ 6:14-18; 7:1
(6) มัทธิว 16:6 – หลักคําสอนที่ผิด
(7) 1ยอห์น 3:6-9
(8) มัทธิว 13:33
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(9) กาลาเทีย 5:9
(10) กาลาเทีย 5:19
๓. การฟื น้ จากความตาย
3. เทศกาลผลรุ่ นแรก
การพยากรณ์
(1) เลวีนิติ 23:10
(2) เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง – การฟื ้น จาก
ความตาย
(3) 1โคริ นธ์ 15:20-23

การปฏิ บตั ิ
(1) ผู้ที่ถกู สร้ างใหม่ในพระคริสต์
(2) โรม 11:16
(3) อพยพ 12:15

ฤดกาลเติ
บโต
ู
ยุคคริ สตจักร
กิจการ 15:14-17
มัทธิว 13:30
กิจการ 18:21
๔. กําเนิดของคริสตจักร
4. เทศกาลเพ็นเทคอสต์
การพยากรณ์
การปฏิ บตั ิ
(1) กิจการ 2:4
(1) เลวีนิติ 23:15-21
(2) เหตุการณ์ จริ ง – กิจการ 2:1-2 (2) ความบริสทุ ธิ์
(3) พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ เ ป็ นตรา
วันเริ่ มต้ นคริสตจักร
ประทับ
(3) อิสยาห์ 28:11-12
(4) เอเฟซัส 2:1-4
(4) โยเอล 2:28
(5) เอเฟซัส 4:30
(5) ยอห์น 7:37-39
(6) กิจการ 1:8
(6) กาลาเทีย 5:22
(7) กิจการ 1:8
(8) ลูกา 24:49
(9) 1โครินธ์ 12
(10) โรม 8:11
เทศกาลนี ้เริ่ มต้ นในกิจการ 2:4 และ
จะดําเนินต่อไปจนกว่าคริ สตจักรจะ
ได้ รับขึ ้นไป
ฤดกาลเก็
บเกี่ยว
ู
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๕ การรับคริสตจักรขึ ้นไป และการรวมชนชาติอิสราเอล
5. เทศกาลแห่ งเสียงแตร
(1) เลวีนิติ 23:23-24
(2) กันดารวิถี 10:1-2 แตรสองตัวทําจากเงินหนึง่ ชิ ้น (เงิน = การไถ่บาป)
(3) แตรตัวแรก – การเรี ยกกลุม่ สมาชิก แตรตัวที่สอง – การเดินทางของค่าย
(4) 1เธสะโลนิกา 4:16-17
(5) 1โครินธ์ 15:51- 52
(6) วิวรณ์ 4:1
(เสียงแตรในวิว รณ์ เป็ นแตรแห่ง การพิพากษา ดังนัน้ เสียงแตรสุดท้ า ยใน
วิวรณ์จงึ ไม่ใช่แตรเพื่อการทรงรับขึ ้นไป
(7) วิวรณ์ 5:9-10 แตรเพื่อการไถ่บาป)
(8) อุปมาว่าด้ วยข้ าวละมานและข้ าวสาลี ข้ าวละมานถูกมัดไว้ – คริ สตจักร
กําลังจัดกลุ่ม พระเจ้ าจะทรงเติมคริ สตจักรที่แท้ จริ งให้ เต็มและจะทรง
เก็บเกี่ยว
๖. การเกิดใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณของอิสราเอล
6. เทศกาลแห่ งการคืนดี
(1) เลวีนิติ 23:27
(2) เหตุการณ์ จริ ง – การคืนดีสุดท้ ายของอิสราเอลในเวลาเจ็ดปี สุดท้ า ย
ตามที่ดาเนียลอ้ างถึง
(3) ดาเนียล 9:24 เศคาริ ยาห์ 12:10-11 วันแห่งการคืนดี – ความทุกข์
เวทนา (จะเป็ นแยกยิวแท้ จริ งและยิวปลอม ยิวปลอมจะมีเครื่ องหมาย
ของสัตว์ร้าย ยิวแท้ จริงจะรํ่ าไห้ และทําการหนัก)
๗ การครอบครองหนึง่ พันปี
7. เทศกาลอย่ ูเพิง
(1) เลวีนิติ 23:34
(2) เหตุการณ์จริ ง – อาณาจักรหนึง่ พันปี
(3) กิจการ 15:14-16
(4) เศคาริยาห์ 3:10
ออกแบบโดย อาร์ แมคลาฟลิน 1983
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เทศกาลทัง้ เจ็ด
เทศกาลทังเจ็
้ ด
(เลวีนิติ 23)
เทศกาลทังเจ็
้ ดเป็ นเทศกาลตามกําหนดของพระเจ้ าเพื่ออิสราเอลจะรวมตัวกันในการประชุมบริ สทุ ธิ์เพื่อนมัสการพระองค์
การเฉลิมฉลองในเทศกาลเหล่านี ้เป็ นการเลี ้ยงด้ วยการเต้ นรํ า ความยินดี และการขอบพระคุณ เป็ นเวลาที่ดีเมื่อผู้ที่มีความสุขให้
การขอบพระคุณแก่พระเจ้ าของตนเพราะได้ รับการช่วยให้ รอดและการดูแล
พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดเทศกาลต่างๆ ขึ ้นในอิสราเอล พลไพล่ไม่มีสว่ นในการเลือกเทศกาลเหล่านี ้หรื อกําหนดเวลาและ
ฤดูกาลของตนได้ กําหนดเวลาและวิธีการของเทศกาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเทศกาลเหล่านี ้ไม่ได้ สําเร็ จในตัวของมันเอง แต่
เทศกาลเหล่านี ้เป็ นเงาของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นตามที่ได้ พยากรณ์ไว้ และจะทําให้ วตั ถุประสงค์ของแต่ละเทศกาลสําเร็จ อิสราเอล
ถือปฏิบตั ิเทศกาลเหล่านี ้อย่างเสมอมา แต่ไม่ใส่ใจบทบัญญัติของพระเจ้ า ผลที่น่าเศร้ าคือ อิสราเอลร่ วมกับประชาชาติอื่นๆ ที่ไม่
เชื่อพระเจ้ าซึ่งอยู่รอบๆ นมัสการรู ปเคารพและได้ เสียตําแหน่งในการเป็ นชนชาติที่บริ สทุ ธิ์ ซึ่งแยกออกต่อพระเจ้ าไป ความยินดีใน
เทศกาลเหล่านันขาดหายไปและงานเลี
้
้ยงฉลองกลับกลายเป็ นเพียงพิธีทางศาสนาที่ไร้ ความหมาย การเฉลิมฉลองที่นําความยินดี
และความสุขมาสูอ่ ิสราเอลได้ หายไป ทําให้ กลายเป็ นชนชาติที่ไม่มีชีวิต แห้ งแล้ ง ทําตามประเพณี มีความเฉยเมย พวกเขาละเลย
การอัศจรรย์ที่พระเจ้ าได้ ช่วยเขาให้ รอดในอดีต อิสราเอลกลายเป็ นผู้ร่วมงานฉลองที่ไม่มีการขอบคุณและไม่บริ สทุ ธิ์ เป็ นเทศกาล
ฉลองที่เป็ นเพียงการรวมตัวกันทางสังคมที่ไร้ ความหมาย
พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “ใจของเราเกลียดวันเทศกาลข้างขึ้นของเจ้าและวันเทศกาลตามกํ าหนดของเจ้า มันกลายเป็ น
ภาระแก่เรา เราแบกเหน็ดเหนือ่ ยเสียแล้ว” (อิสยาห์ 1:14)
เทศกาลเหล่านันไม่
้ ใช่เทศกาลของพระเยโฮวาห์อีกต่อไป แต่เป็ นเพียงสิง่ ที่พระเยซูทรงเรี ยกว่าเป็ น “เทศกาลของชาวยิว”
วัตถุประสงค์เดิมของเทศกาลนันหายไป
้
แม้ วา่ เทศกาลทังหลายจะเสี
้
ยความหมายทางประวัติศาสตร์ ไป (เพราะอิสราเอล
้ ง่ มีความยิ่งใหญ่กว่าจะบรรลุผล โดยตอนนี ้
ไม่แยกชีวิตของตนออกต่อพระเจ้ าของเขา) แต่วตั ถุประสงค์ที่สองของเทศกาลเหล่านันซึ
เราจะให้ ความสนใจกับวัตถุประสงค์นี ้เมื่อเราศึกษา “เทศกาลของพระเจ้ าที่เกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์”
เทศกาลทัง้ เจ็ด
้ ่ยวกับคริ สตจักร ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับคํา
เทศกาลของพระเจ้ ามีทงหมดเจ็
ั้
ดเทศกาล ความจริ งที่ทํานายไว้ สี่เหตุการณ์แรกนันเกี
สัญญาทางฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้ า เทศกาลทังสี
้ ่ได้ แก่
1. เทศกาลปั สกา
2. เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อ
3. เทศกาลผลรุ่นแรก
4. เทศกาลเพ็นเทคอสต์
เทศกาลกลุม่ ที่สองมีความเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ทํานายเกี่ยวกับการกลับคืนของผู้ที่ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ าย
เนื ้อหนัง ซึง่ คืออิสราเอลในการครอบครองแผ่นดินบนโลกเป็ นเวลาหนึง่ พันปี
เทศกาลเหล่านี ้ ได้ แก่
5. เทศกาลแห่งเสียงแตร
6. วันแห่งการไถ่บาปหรื อการคืนดี
7. เทศกาลอยูเ่ พิง
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พระวจนะของพระเจ้ าทําให้ เราประหลาดใจเสมอ แผนการของพระเจ้ าปะติดปะต่อกันในพระคัมภีร์เพื่อแสดงให้ เห็น
แผนการที่สมบูรณ์ เมื่อมองผ่านๆ เทศกาลเหล่านี ้ดูเหมือนไม่สําคัญและไม่มีความเกี่ยวข้ องกับอนาคต ดูเหมือนจะเป็ นสิ่งที่ทําให้
ั้ ก
อิสราเอลมีงานทําและมีความสุข และเวลาในการถือปฏิบตั ิจะเป็ นอย่างไรก็ได้ แต่สิ่งสารพัดของพระเจ้ าที่ไม่อาจค้ นหาได้ นนถู
ซ่อนไว้ ในเทศกาลเหล่านี ้ ซ่อนไว้ จากสายตาของโลกที่มืดบอดไปด้ วยความบาป แต่กลับแสดงให้ ผ้ ทู ี่รักพระเจ้ าได้ เห็นการอัศจรรย์ที่
จะเกิดขึ ้น
เทศกาลเหล่านี อ้ าจแบ่งออกเป็ นโครงสร้ างที่ แสดงไว้ ชัดเจนโดยแสดงให้ เห็นแผนการของพระเจ้ า สําหรั บ ยุคสมัยนี ้
เช่นเดียวกับชาวนาที่ปลูกพืชเพื่อการเก็บเกี่ยว แผนการของพระเจ้ ามีฤดูกาลปลูก การเติบโต และการเก็บเกี่ยว เทศกาลเหล่านี ้ก็
เป็ นเช่นนัน้
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๑ ฤดกาลปลก
ู
ู
ตารางที่ ๒
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
ฤดกาลปลก
ู
ู
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เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เกี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
ฤดกาลปลก
ู
ู
การตาย

การฝั ง

การฟื น้ จากความตาย

ปั สกา

เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อ

เทศกาลผลรุ่นแรก

การพยากรณ์เกี่ยวกับ

การพยากรณ์เกี่ยวกับ

การพยากรณ์เกี่ยวกับ

การตายของพระเยซู
คริสต์ พระเมษโปดก
ของพระเจ้ า
1โครินธ์ 5:7

ความสําคัญในชีวิต
ของบุคคล
การกลับใจใหม่
โคโลสี 3:2

พระเยซูนําเอาความผิด
บาปไป - โดยตรึงความ
บาปไว้ ที่ไม้ กางเขนของ
พระองค์
2โครินธ์ 5:21
ความสําคัญในชีวิตของ
บุคคล
การบัพติศมาด้ วยนํ ้า
โรม 6:1-5

พระเยซูฟืน้ ขึ ้นจาก
ความตาย - ผลแรก
ของผู้ที่ลว่ งหลับ
1โครินธ์ 15:3, 4, 20

ความสําคัญในชีวิต
ของบุคคล
การขึ ้นจากการบัพติศ
มาด้ วยนํ ้าเพื่อดําเนิ
ชีวิตใหม่
2โครินธ์ 5:17

ชัยชนะเหนืออํานาจของความตาย พระเยซูนําเอากุญแจแห่งความตาย แดนคนตายและหลุมศพมา และเสด็จขึ ้นสูเ่ บื ้องบน
พระองค์ทรงเป็ นผู้แรกที่เป็ นขึ ้นจากความตาย
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บทที่สี่
เทศกาลปั สกา
เทศกาลปั สกา
เลวีนิติ 23:5; อพยพ 12:1-4; เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1-8
การตาย
เทศกาลปั สกาเป็ นเทศกาลแรกของพระเยโฮวาห์ เทศกาลปั สกาเริ่มต้ นขึ ้นในอียิปต์เมื่อครัง้ ที่อิสราเอลเป็ นทาสของฟาโรห์
ลูกหลานอิสราเอลไม่ได้ เป็ นเพียงทาสต่อชาวอียิปต์เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นทาสต่อความผิดบาปอีกด้ วย แท่นบูชาของเขาที่
อุทิศแด่พระเยโฮวาห์ชํารุดทรุดโทรมมาเป็ นเวลานาน และเขารู้จกั บรรดาพระเจ้ าของอียิปต์มากกว่าพระเจ้ าของอับราฮัม บิดาของ
พวกเขา ชาวอิสราเอลจัดเลี ้ยงตามแบบอย่างของอียิปต์ โดยเลี ้ยงฉลองอย่างเต็มที่เพื่อสนองตัณหาแห่งเนื ้อหนัง และขอคําแนะนํา
ทางฝ่ ายวิญญาณจากพระทังปวงของอี
้
ยิปต์ เช่น วัวทองคํา
ความผิดบาปครอบครองค่ายของเขา เจ็ดสิบครอบครัวที่เริ่ มพักแรมในอียิปต์ได้ เติบโตขึ ้นและมีจํานวนมากกว่าล้ านคน
เขาต้ องได้ รับการช่วยให้ รอดพ้ นจากสองสิง่
สิ่งแรก จากความบาปของเขาที่ทําให้ เขาต้ องได้ รับโทษแห่งความตาย “ชีวิตทีก่ ระทําบาปจะต้องตาย”
สิ่งที่สอง จากการเป็ นทาสอันทุกข์ทรมาน
พระเจ้ าทรงกําหนดเวลาและถึงเวลาแล้ วที่อิสราเอลจะได้ เป็ นอิสระ
โมเสส ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ได้ รับการแต่งตังให้
้ นําชาวอิสราเอลอพยพออกจากแผ่นดินที่พวกเขาเป็ นทาสไปสู่แผ่นดินที่
พระเจ้ าทรงสัญญาไว้
โมเสสเพียงผู้เดียวไม่อาจช่วยอิสราเอลให้ รอดพ้ นได้ พวกเขาจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ าแห่งสวรรค์
ปั ญหาที่สําคัญของอิสราเอลคือความผิดบาป ความผิดบาปได้ แยกอิสราเอลออกจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา แล้ วพระเจ้ าจึง
ทรงแสดงความรักของพระพระองค์ต่ออิสราเอล เขาไม่ได้ ทําอะไรเลยเพื่อให้ หลุดพ้ นจากการเป็ นทาสทังทางร่
้
างกายและวิญญาณ
้
ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ “ครั้นเวลาล่วงมาช้า
สิง่ เดียวที่เขาทําคือ เขาได้ หนั ไปหาพระเยโฮวาห์ในความสิ ้นหวังนันและได้
นานกษัตริ ย์อียิปต์ ก็สิ้นพระชนม์ คนอิ สราเอลเศร้าใจมากเพราะเหตุที่เป็ นทาสเขา จึ งร้องครํ่ าครวญขอความช่วยเหลือ เสียงรํ่ าร้
เพราะการที ต่ อ้ งเป็ นทาสนี ้ ดังขึ้นมาถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงสดับเสียงครํ่ าครวญของเขา จึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที พ่ ระองค์ได้ทร
กระทําไว้กบั อับราฮัม อิ สอัค และยาโคบ” (อพยพ 2:23- 24) เสียงครํ่ าครวญอย่างจริงใจเพื่อขอให้ รอดพ้ นเป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าประสงค
จากพวกเขา การครํ่ าครวญนี ้สัมผัสพระทัยของพระเจ้ าและความรักของพระองค์ตอ่ พวกเขา ดังนั ้น พระเจ้ าจึงเตรี ยมและส่งโมเสสไ
เพื่อเตรี ยมทางช่วยเหลือพวกเขาให้ รอดจากการเป็ นทาส
ในการช่วยให้ รอดจากความบาป พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงทราบเกี่ยวกับการครํ่ าครวญของอิสราเอลมาตั ้งแต่ต้น แล
ตังแต่
้ ก่อนทรงสร้ างโลก พระองค์ได้ ทรงเตรี ยมลูกแกะไว้ เพื่อคลุมความผิดบาปของเขา ชาวอิสราเอลในอียิปต์ได้ เห็นลูกแกะซึง่ เป็ น
เพียงแบบและเงาของพระองค์ผ้ ทู ี่จะเสด็จมา แต่เมื่อครบกําหนดเวลา มนุษย์ทงปวงได้
ั้
เห็นความหมายของแบบนี ้ในพระเยซูคริ สต์
พระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้รับความผิดบาปของโลกไป
ลูกหลานของอิสราเอลกําลังจะได้ เริ่ มต้ นใหม่ ชนชาติใหม่กําลังจะเกิดขึ ้นจากความรอดพ้ นนี ้ อียิปต์สนั่ คลอนด้ วยพระ
หัตถ์แห่งการพิพากษาของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ภัยพิบตั ิต่างๆ ที่ส่งมาจากสวรรค์ทําให้ เกิดความทุกข์ในแผ่นดิน ในความมืด
ของเวลาเที่ยงคืน ลูกหัวปี ทังหมดในแผ่
้
นดินอียิปต์จะต้ องตายในการพิพากษาที่น่ากลัวครัง้ สุดท้ าย “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘เรา
จะนําภัยพิบตั ิ มาส่ฟู าโรห์ และอียิปต์อีกอย่างเดียว หลังจากนัน้ เขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที น่ ี ่ เมื ่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวนี ้ เขาจะ
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ขับไล่พวกเจ้าออกไปที เดี ยว...โมเสสประกาศว่า ‘พระเจ้าตรัสดังนีว้ ่า “เวลาประมาณเที ่ยงคื น เราจะออกไปท่ามกลางอี ยิปต์ และ
พวกลกหั
ู วปี ทัง้ หมดในแผ่นดิ นอี ยิปต์ ตัง้ แต่ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ประทับบนพระที น่ งั่ จนถึงบุตรหัวปี ของทาสหญิ ง ซึ่ งโม่แป้ ง
ทัง้ ลกหั
ู วปี ของสัตว์ เดี ยรัจฉานด้วยจะต้องตาย แล้วจะมี การพิ ลาปร้องไห้ทวั่ แผ่นดิ นอี ยิปต์ อย่างที ่ไม่เคยมี มาแต่ก่อน และต่อไป
ภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลย” ” (อพยพ 11:1, 4-6)
ความน่ากลัวจากบัลลังก์พิพากษาตกแก่มนุษย์และสัตว์ทวั่ ทังแผ่
้ นดินอียิปต์ แต่ชาวอิสราเอลเป็ นที่โปรดปรานของพระ
เจ้ า พระเยโฮวาห์ทรงได้ ยินเสียงรํ่ าร้ องของเขา ทรงจัดเตรี ยมทางแห่งความรอดและช่วยให้ รอดพ้ นเพื่อเข้ าสูแ่ ผ่นดินที่พระเจ้ าทร
สัญญาไว้
ในแผ่นดินที่ทรงสัญญานัน้ พวกเขาจะไม่เป็ นทาสอีกต่อไป หน้ าที่ของเขาจะเปลี่ยนไปและเขาจะเป็ นอิสระภายใต้ การ
ปกครองของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา วิธีที่ จะเลี่ยงภัยพิบัติแห่งความตายได้ คือด้ วยเลือดแกะที่ปราศจากตําหนิ แต่ละ
ครอบครัวจะต้ องฆ่าลูกแกะในเวลาเย็นก่อนที่จะมืดและจะต้ องทาเลือดไว้ ที่บ้านแต่ละหลัง “จงสัง่ ชุมนุมคนอิ สราเอลว่า ในวันที ส่ ิ บ
เดือนนี ้ ให้ผูช้ ายทุกคนเตรี ยมลกแกะ
ครอบครัวละตัว ตามตระกลข
าต้องปราศจากตําหนิ เป็ นตัวผู้อายุไม่เกิ น
ู
ู องตน...ลกแกะของเจ้
ู
หนึ่งขวบ เจ้าจงเอามาจากฝงแกะ
หรื อฝงแพะ
จงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที ่สิบสี ่เดื อนนี ้ แล้วในเย็นวันนัน้ ให้ที่ประชุมของคนอิ สราเอล
ู
ู
ทัง้ หมดฆ่าลกแกะของเขา
” (อพยพ 12:3, 5-6)
ู
เลือดของลูกแกะไม่ได้ มีอํานาจเฉพาะแก่อิสราเอลเท่านัน้ แต่แก่ผ้ ทู ี่จะเชื่อว่าเลือดนัน้ มีอํานาจในการปกคลุมเขาจาก
้ ้ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่า
ความตายได้ ครัวเรื อนของผู้ที่เชื่อจะต้ องทาเลือดนี ้ไว้ ที่บ้านของตนตามคําที่พระเจ้ าตรัสทุกประการ ทังนี
เขามีความเชื่อในอํานาจของพระเจ้ าที่จะช่วยให้ เขารอดได้ ด้วยเลือดนัน้ วิธีที่จะรอดได้ นนั ้ ไม่ย่งุ ยาก เพียงแต่ทาเลือดลงที่เสา
ด้ านข้ างสองด้ านและเสาด้ านบนของบ้ าน “แต่เลือดทีบ่ า้ นทีเ่ จ้าทัง้ หลายอยู่นนั้ จะเป็ นหมายสําคัญสําหรับเจ้า เมื ่อเราเห็นเลื อดนัน้
เราจะผ่านเว้นเจ้าทัง้ หลายไป จะไม่มีภยั พิบตั ิ บงั เกิ ดแก่เจ้า ขณะทีเ่ ราประหารชาวอียิปต์” (อพยพ 12:13)
คืนปั สกาเป็ นวันที่สิบในเดือนที่เจ็ดของปฏิทินอิสราเอล ในเวลาเที่ยงคืน ภัยพิบตั ิแห่งความตายผ่านเข้ ามาในแผ่นดิน
และลูกหัวปี ของทุกบ้ านที่ไม่ได้ ทาเลือดลูกแกะไว้ ก็เสียชีวิตลง นัน่ เป็ นวันแห่งการเริ่ มต้ น วันแห่งความปี ติยินดีที่ยิ่งใหญ่สําหรับชาว
อิสราเอล เพราะเขาจะได้ เป็ นชนชาติที่เกิดใหม่ ในคืนนันเอง
้ พวกเขาไม่เพียงแต่รอดจากความตายเท่านัน้ แต่ยงั ได้ รับการไถ่จาก
การเป็ นทาสเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในการเดินทางในป่ ากันดาร ซึง่ นําไปสูแ่ ผ่นดินที่พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ อีกด้ วย
ั ญัติว่า “ให้เดือนนี ้
คืนนี ้มีความสําคัญมากจนปฏิทินของอิสราเอลได้ เปลี่ยนไป ชนชาติใหม่นี ้จะเริ่ มชีวิตใหม่ พระเจ้ ามีบญ
เป็ นเดือนเริ่ มต้นสําหรับเจ้าทัง้ หลาย ให้เป็ นเดือนแรกในปี ใหม่สําหรับพวกเจ้า” (อพยพ 12:2)
พระเจ้ าทรงกําหนดเทศกาลปั สกาขึ ้นเพื่อชาวอิสราเอลจะไม่ลืมว่าเขาได้ รอดพ้ นจากการเป็ นทาส ไม่ใช่ด้วยกําลังหรื อ
อํานาจของพวกเขาเอง แต่ด้วยเลือดของลูกแกะที่ไหลออก เทศกาลนี ้เป็ นเทศกาลที่ทําให้ ระลึกถึงความปี ติยินดีที่ได้ รอดจากความ
บาปและการเป็ นทาส และรอคอยความยินดีที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา พระองค์ผ้ ซู ึ่งจะตังการปกครองแผ่
้
นดินของพระองค์ใน
แผ่นดินของเขา
การสําเร็จของคําพยากรณ์ เกี่ยวกับเทศกาลปั สกา
เทศกาลปั สกาสมบูรณ์และสําเร็ จเมื่อพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจ้ า ทรงวายพระชนม์ ลูกแกะที่ถกู ฆ่าในอียิปต์เป็ น
้
นอิสระจากความ
เพียงแบบของมนุษย์ผ้ ปู ราศจากบาปและตําหนิซึ่งถูกตรึ งไว้ ที่ไม้ กางเขน ผู้ที่โลหิตไหลเพื่อให้ คนบาปทังหลายเป็
บาปและความตาย
อัครทูตเปาโลกล่าวยืนยันเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซูไว้ ดงั นี ้ “จงชํ าระเชื ้อเก่าเสี ย เพื อ่ ท่านจะได้เป็ นแป้ งดิ บก้อนใหม่
เหมื อนขนมปั งไร้เชือ้ เพราะพระคริ สต์ผูท้ รงเป็ นปั สกาของเราได้ถูกฆ่าบชาเสี
ู ยแล้ว” (1โคริ นธ์ 5:7) แม้ ว่าพระเยซูคริ สต์ทรงให้ โลหิต
แห่งชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์ทงปวงจะได้
ั้
รอดจากความตาย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอด มนุษย์ทกุ คนที่จะรอดได้ นนั ้ จะต้ องทา
โลหิตนันลงบนชี
้
วิตของตนตามพระวจนะของพระเจ้ า ความเชื่อจะไม่ใช่ความเชื่อ หากไม่ได้ ประพฤติความเชื่อนันตามพระวจนะ
้
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ความเชื่อไม่ใช่แค่ยกมือขึ ้นและพูดว่า “ข้าพเจ้ายอมรับพระเยซคริ
ู สต์ เป็ นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า” แต่ความเชื่อคือการทา
โลหิตลงบนชีวิตของเราตามแผนการของพระเจ้ า
พระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า “ถ้าไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” และกล่าวอีกว่า “แต่ ถ้าท่ านทั้งหลายมิได้
กลับใจใหม่ จะต้ องพินาศเหมือนกัน”
พระเจ้ าได้ ทรงประทานแผนการแห่งความรอดในยุคคริ สตจักรนี ใ้ นวันเพ็นเทคอสต์ การแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ใช่
เพื่อที่จะโต้ เถียงว่าส่วนใดเป็ นการทาโลหิตนัน้ แผนการเพื่อการบังเกิดใหม่มีเพียงแผนการเดียว ผู้ที่อ้างว่าเชื่อในพระเจ้ าจะต้ อง
ประพฤติตามความเชื่อนี ้ ขันตอนทั
้
งสามขั
้
นเป็
้ นสิง่ ที่นํามาซึง่ ชีวิตใหม่
1. การกลับใจใหม่ 2. การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซู 3. การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ โดยมีหมายสําคัญในการพูด
ภาษาต่างๆ
การประพฤติด้วยความเชื่อตามพระวจนะทําให้ ผ้ ทู ี่เชื่อได้ เริ่ มต้ นใหม่ในการบังเกิดใหม่ โดยประสบการณ์ นี ้จะนํามนุษย์
ออกจากโลกที่ชวั่ ร้ ายในปั จจุบนั ไปสู่การเดินทางในป่ ากันดารที่จะนําไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ ธรรมิกชนที่แท้ จริ งไม่ใช่
พลเมืองอียิปต์ แต่เป็ นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพื่อไปยังแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ แผ่นดินที่เราพักอยู่ชวั่ คราวนี ้เป็ นแผ่นดิน
ที่วนั หนึง่ เราจะได้ ปกครองและครอบครองร่วมกับพระเจ้ าของเรา
การวายพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นขันแรกในการสร้
้
างแผ่นดินทางฝ่ ายวิญญาณของผู้ที่จะปกครองและครอบครอง
ร่วมกับพระเจ้ าในแผ่นดินสวรรค์บนโลก พระเยซูตรัสเกี่ยวกับผลของการตายของพระองค์ว่า “และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า ถึงเวลา
แล้วที บ่ ตุ รมนุษย์ จะประสบเกี ยรติ กิจ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดิ นและเปื ่ อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็ น
เมล็ดเดียว แต่ถา้ เปื ่ อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิ ดผลมาก” (ยอห์น 12: 23- 24)
พระเยซูวายพระชนม์เพื่อที่พระองค์จะเป็ นผลแรกของฝูงชนที่จะติดตามพระองค์
ความสําคัญของการตายในชีวติ ของบุคคล
การกลับใจจากความผิดบาป
พระเยซูทรงวายพระชนม์ทางธรรมชาติเพื่อช่วยเราจากความบาปของเรา ดังนัน้ มนุษย์เก่าจะต้ องตายถ้ าเราจะเป็ นบุตรที่
บังเกิดใหม่ของพระเจ้ า แท่นบูชาเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการของพระเจ้ าเพื่อยกความผิดบาป ในพระคัมภีร์เก่า แท่นบูชาเป็ นสถานที่
ที่น่ากลัว เป็ นสถานที่แห่งความตายที่ซงึ่ เลือดของสัตว์ที่เป็ นเครื่ องบูชาไหลออกมาเพื่อลบมลทินความผิดบาป
ในขณะที่ยาโคบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจากความโกรธของเอซาวพี่ชาย เขาได้ มายังที่ซงึ่ เรี ยกว่า ลูส และเอาก้ อนหินมาหนุน
ศีรษะ ในเวลากลางคืน เขาได้ เห็นนิมิตที่ยิ่งใหญ่ และในนิมิตนัน้ มีบนั ไดตังขึ
้ ้นบนแผ่นดินโลกสู่สวรรค์ เป็ นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะ
้ างเป็ นแท่นขึ ้น
ในพระคัมภีร์เก่า ไม่มีใครมีนิมิตเกี่ยวกับทางที่จะขึ ้นจากโลกไปสูส่ วรรค์ วันต่อมา ยาโคบนําหินที่ใช้ หนุนศีรษะนันสร้
แล้ วเทนํ ้ามันถวาย เขาได้ กล่าวว่า “.. ‘พระเจ้าทรงสถิ ต ณ ที น่ ี ้ แน่ทีเดียว แต่ข้าหารู้ ไม่’ เขากลัวและพดว่
ู า ‘สถานที น่ ีศ้ กั ดิ์ สิทธิ์ นกั
สถานทีน่ ีม้ ิ ใช่อืน่ ไกลเป็ นทีป่ ระทับของพระเจ้า และประตฟู ้ าสวรรค์’ ” (ปฐมกาล 28:16, 17)
ยาโคบได้ ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงอยู่กบั เขาแม้ เขาจะไม่ร้ ูก็ตาม และได้ เรี ยกสถานที่นนว่
ั ้ า เบธเอล ซึ่งหมายถึง “ที่ประทับ
ของพระเจ้ า”
เขาได้ พบความจริ งเกี่ยวกับความรอดที่ยิ่งใหญ่ ที่ประทับของพระเจ้ าเป็ นสถานที่ที่น่ากลัวเพราะเป็ นสถานที่ที่มีแท่นแห่ง
ความตาย แต่ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้ าทรงสถิตอยูเ่ พื่อช่วยผู้ที่มีความจําเป็ น ไม่ มีมนุษย์ คนใดอ้ อมแท่ นบชานี
ู ไ้ ปและรอดได้ ใน
ยุคคริ สตจักรนี ้ แท่นบูชาเป็ นสถานที่ซึ่งคนบาปตายต่อชีวิตเก่าของตนเองเมื่อกลับใจใหม่ด้วยความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระ
เจ้ า แท่นบูชาเป็ นสถานที่แห่งนํ า้ ตาซึง่ นํ าไปสูค่ วามตาย เป็ นสถานที่ที่น่ากลัว ที่ซึง่ เนื ้อหนังบิดไปด้ วยความเจ็บปวดเมื่อตายต่
ความผิดบาป งานจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าความตายจะเกิดขึ ้น อัครทูตเปาโลกล่าวเกี่ยวกับธรรมิกชนที่กลับใจใหม่ว่า “เพราะว่า
ท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กบั พระคริ สต์ในพระเจ้า” (โคโลสี 3:3)
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เขายังกล่าวเกี่ยวกับความจําเป็ นที่มนุษย์ที่ผิดบาปจะต้ องตายด้ วยคําถามว่า “ถ้าเช่นนัน้ แล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะ
อยู่ในบาปต่อไป เพือ่ ให้พระคุณมี มากยิ่ งขึ้ นหรื อ อย่าให้เป็ นอย่างนัน้ เลย พวกเราที ต่ ายต่อบาปแล้วจะมี ชีวิตในบาปต่อไปอย่างไร
ได้” (โรม 6:1-2)
เมื่อมีการกลับใจใหม่ ที่ประทับของพระเจ้ าจะเปลี่ยนจากสถานที่แห่งความกลัวและเศร้ าโศกเป็ นสถานที่แห่งความยินดี
เป็ น “ประตสู่ ูสวรรค์” คนบาปที่กลับใจใหม่จะพบว่าบันไดของยาโคบไม่ใช่อื่นใด แต่คือพระเยซูคริ สต์ พระเมษโปดกของพระเจ้ าที่
รับความผิดบาปของโลกไป (ยอห์น 1:51) คนบาปที่กลับใจใหม่นี ้จะเริ่มชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์
เทศกาลปั สกาของเรา
ทุกวันนี ้ เราถือพิธีศีลระลึกเหมือนกับที่อิสราเอลถือเทศกาลปั สกา อุปกรณ์ตา่ งๆ บนโต๊ ะที่ใช้ ทําพิธีศีลระลึกไม่มีความขลัง
ใดๆ แต่เรามีทงความยิ
ั้
นดีและโศกเศร้ าในการทําพิธีศีลระลึก ในการประชุมนี ้ เรามองย้ อนกลับไปที่ความตายของพระเยซูคริ สต์
ด้ วยความโศกเศร้ า และเกลียดชังส่วนที่เราไม่เชื่อฟั งและความบาปของเรา แต่ใจของเราเต้ นไปด้ วยความยินดีเพราะรู้ว่า ความผิด
บาปของเราได้ รับการให้ อภัยด้ วยพระโลหิตของพระองค์ และเรามีความยินดีในชีวิตใหม่ เราจึงมองไปข้ างหน้ าด้ วยความยินดีและ
การคาดหวังที่พระเจ้ าและพระเยซูคริ สต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเราจะเสด็จมาเพื่อรับเราจากโลกนี ้ไปยังสวรรค์

20

บทที่ห้า
เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชือ้
เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชือ้
[เลวีนิติ 23:6-8]
การฝั ง
เทศกาลตามประวัตศิ าสตร์
เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อเริ่ มต้ นในวันปั สกาและดําเนินต่อไปเป็ นเวลาเจ็ดวัน ไม่มีการเว้ นช่วงระหว่างเทศกาลทังสองนี
้
้
้
าน จากนันจึ
้ งอบและกินขนมปั งไร้ เชื ้อ
เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อจะเลี ้ยงฉลองกันโดยนําเอาเชื ้อทังหมดออกจากบ้
ควรจดจําว่า พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงสัง่ ให้ ลกู หลานชาวอิสราเอลนําเอาเชื ้อทังหมดออกจากบ้
้
านของตนในวันแรก
“วันนี จ้ ะเป็ นวันที ่ระลึกสําหรับเจ้า ให้เจ้าทัง้ หลายถื อไว้เป็ นเทศกาลแด่พระเจ้าชัว่ ชาติ พนั ธุ์ของเจ้า เจ้าจงฉลองเทศกาลนี ้และถื อ
เป็ นกฎถาวร เจ้าทัง้ หลายจงกิ นขนมปั งไร้เชื ้อให้ครบเจ็ดวัน วันแรกจงชําระบ้ านเจ้ าให้ ปราศจากเชื้อ ถ้ าผ้ ูใดขืนกินขนมปั งที่
มีเชื้อตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันที่เจ็ด จะต้ องอเปหิผู้น้ันเสียจากอิสราเอล” (อพยพ 12:14, 15)
ในพระคัมภีร์ เชื ้อเป็ นแบบของความผิดบาปและพระเจ้ าประสงค์ให้ คนของพระองค์ปราศจากเชื ้อความบาปอย่างแท้ จริ ง
ผู้ที่ขดั คําสัง่ ห้ ามไม่ให้ กินเชื ้อนันจะต้
้ องถูกตัดออกจากอิสราเอล ในเวลาของเทศกาลนัน้ ชาวอิสราเอลจะกวาดและชําระเอาเชื ้อนัน้
ออกไปจากทุกซอกทุกมุมในบ้ านของตนเพื่อเตรี ยมการในการถือเทศกาลดังกล่าว
การสําเร็จของคําพยากรณ์
พระเยซูคริ สต์แบกรับความผิดบาปของโลกนี ้และเอาชนะความบาปนันที
้ ่ไม้ กางเขนเพื่อช่วยเราให้ รอด อิสยาห์พยากรณ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี ้ว่า “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่ นและทอดทิ้ ง เป็ นคนที ่รับความเจ็บปวด และคุน้ เคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่ง
ซึ่งคนทนมองดไม่
ู ได้ ท่านถกดหมิ
ู ู ่ น และเราทัง้ หลายไม่ได้นบั ถื อท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้ หลาย และหอบ
ความเจ็บปวดของเราไป กระนัน้ เราทัง้ หลายก็ยงั ถื อว่าท่านถกตี
บเพราะความ
ู
ู คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ ท่านถกบาดเจ็
ทรยศของเราทั้งหลาย ท่ านฟกชํ้าเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทํ าให้เราทัง้ หลายสมบรณ์
ู นนั้ ตกแก่ท่าน ที ่ท่าน
ต้องฟกชํ้านัน้ ก็ให้เราหายดี ” (อิสยาห์ 53:3-5) พระคัมภีร์ใหม่กล่าวแก่เราอีกว่า “และท่านที ่ตายแล้วด้วยการละเมิ ดทัง้ หลายของ
ท่าน และด้วยเหตุทีเ่ นื อ้ หนังของท่านมิ ได้เข้าสุหนัต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมี ชีวิตร่ วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิ ด
ทัง้ หลายของท่าน พระองค์ทรงฉี กกรมธรรม์ ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ ซึ่ งขัดขวางเรา และได้ทรงหยิ บเอาไปเสี ยให้พน้ โดย
ทรงตรึ งไว้ทีก่ างเขน” (โคโลสี 2:13, 14) และ “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผูท้ รงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพือ่
เราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โครินธ์ 5:21)
พระเยซูคริ สต์ทรงแบกรับความผิดบาปของมนุษย์ทงั ้ ปวง โดยรับเอาไปทางพระโลหิตของพระองค์ เพื่อที่ผ้ ทู ี่จะมาหา
พระองค์สามารถได้ รับการชําระจากความอธรรมทังปวง
้
การสําเร็จในชีวติ บุคคล
การบัพติศมาด้ วยนํา้ – การฝั ง
ผู้ที่เชื่อเริ่ มประสบการณ์แห่งความรอดเมื่อกลับใจใหม่และหันไปจากความผิดบาป แต่จะต้ องมีการปฏิบตั ิอย่างอื่นด้ วย
และเทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อก็เป็ นแบบของการปฏิบตั ินี ้
ในใจของผู้ที่กลับใจใหม่ จะมีการรํ่ าร้ องขอให้ มีการชําระล้ างจากความผิดบาปทั ้งปวง ทั ้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต กา
กลับใจใหม่ที่แท้ จริงเป็ นการชําระล้ างความผิดบาปในปั จจุบนั แต่จะต้ องมีการประพฤติอีกอย่างหนึ่งด้ วยความเชื่อเพื่อชําระล้ างใน
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ชีวิตของคนบาปที่กลับใจใหม่ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนัน้ เราจึ งถกฝั
ู งไว้กบั พระองค์ แล้ว โดยการรับบัพติ ศมาเข้าส่วนใน
การตายนัน้ เพือ่ ว่าเมื ่อพระคริ สต์ได้ทรงถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้ นมาจากความตายโดยเดชพระสิ ริของพระบิ ดาแล้ว เราก็จะได้ดําเนิ นตาม
ชีวิตใหม่ดว้ ยเหมื อนกัน เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิ ทกับพระองค์แล้ว ในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิ ทกับพระองค์ ในการเป็ น
ขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย” (โรม 6:4, 5)
เราได้ วางรากลงในความตายของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ เป็ นขึ ้นอย่างสะอาดในการดําเนินชีวิตใหม่ร่วมกับพระเจ้ า
การบัพติศมาในนํ ้าคือการประพฤติด้วยความเชื่อที่ทําลายเชื ้อของความผิดบาปในอดีต ในพระคัมภีร์เก่า การเข้ าสุหนั
เป็ นสัญญาการชําระล้ างของพระเจ้ าที่ทําให้ ชาวอิสราเอลเป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์ ชายที่ไม่ได้ เข้ าสุหนัตนันมี
้ มลทินและถูกตัดออก
จากอิสราเอล “ชายใดๆ ที ่มิได้เข้าสุหนัต มิ ได้เข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาต จะต้องถกตั
ู ดออกจากชนชาติ ของเขา เขาได้
ละเมิ ดพันธสัญญาของเรา” (ปฐมกาล 17:14)
โมเสสเกือบจะเสียชีวิตของตนเองเมื่อเขาพยายามที่จะนําลูกชายที่ไม่ได้ เข้ าสุหนัตมากับเขาเพื่อปลดปล่อยลูกหลานชาว
อิสราเอลออกจากอียิปต์ (อพยพ 4:24-26) เครื่ องหมายแห่งสัญญาในการชําระให้ สะอาดมีความแน่นอน เพราะเป็ นเรื่ องความเป็ น
ความตาย
ผลที่เกิดจากพิธีสหุ นัตคืออะไร เราได้ อ่านเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เมื่อโยชูวานําลูกหลานอิสราเอลไปสู่เขตแดนแห่งแผ่นดินที่พระ
เจ้ าทรงสัญญาไว้ คนเหล่านันเป็
้ นคนรุ่นใหม่และยังไม่ได้ เข้ าสุหนัต ดังนัน้ พระเจ้ าจึงตรัสสัง่ โยชูวาให้ ชายทุกคนเข้ าสุหนัตก่อนที่จะ
เข้ าสู่แผ่นดินนัน้ หลังจากโยชูวาเชื่อฟั ง พระเจ้ าตรัสแก่เขาว่า “… ‘วันนี เ้ ราได้กลิ้ งความอดสเพราะอี
ยิปต์ไปให้พน้ เจ้าแล้ว’ จึ ง
ู
เรี ยกชื อ่ ตําบลนัน้ ว่ากิ ลกาลจนทุกวันนี”้ (โยชูวา 5:9)
การเข้ าสุหนัตในพระคัมภีร์เก่ากลิ ้งเอาความอดสู (หรื อความผิดบาป) ของอียิปต์ออกจากอิสราเอล ถ้ าเขาไม่เชื่อฟั ง ก็
จะต้ องตายในป่ ากันดาร
เช่นกัน ข้ อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่เชื่อจะต้ องทําอะไรเพื่อกลิ ้งเอาเชื ้อแห่งความบาปออกไป “และ
ท่านได้บรรลุถึงความครบบริ บูรณ์ ในพระองค์ ผู้เป็ นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิ เทพ ในพระองค์นนั้ ท่านได้รับพิ ธีเข้าสุหนัต
ที ม่ ื อมนุษย์ มิได้กระทํา โดยที ่ท่านได้สละกายเนื อ้ หนังเสี ยในการเข้าสุหนัตแห่งพระคริ สต์ และได้ถูกฝั งไว้กบั พระองค์ในพิ ธีบพั ติ ศ
มาแล้ว และในพิธีนนั้ ท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ดว้ ย โดยเชือ่ ในการกระทําของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นมา”
(โคโลสี 2:10-12)
อัครทูตเปาโลมีประสบการณ์ในการรับบัพติศมาด้ วยนํ ้า อานาเนียบอกแก่เขาว่า “เดีย๋ วนีท้ ่านจะรอช้าอยู่ทําไม จงลุกขึ้ น
รับบัพติ ศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิ ดบาปของท่านเสีย” (กิจการ 22:16)
้าแห่งการบัพติศมา และขึ ้นมามีชีวิตใหม่ ไม่ใช
เชื ้อของความผิดบาปถูกล้ างหรื อกลิ ้งออกไปด้ วยการฝั งความบาปนันในนํ
้
ว่าทุกคนที่ได้ รับบัพติศมาจะได้ รับการชําระล้ าง เพราะไม่ใช่การรับบัพติศมาที่ช่วยให้ รอด แต่เป็ นการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้ าที่
้ อ
ช่วยให้ รอด “ผ้ ูใดเชื่อและรับบัติศมาแล้วผู้นนั้ จะรอด แต่ผูใ้ ดไม่เชื อ่ จะต้องปรับโทษ” พระนามที่ช่วยให้ รอดในการบัพติศมานันคื
พระเยซูคริ สต์เจ้ า (กิจการ 2:38) “ในผู้อืน่ ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื น่ ซึ่ งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลาง
มนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)
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การสําเร็จในชีวติ ของบุคคล
การมีชีวติ บริสุทธิ์ – การตายต่ อโลก
การไถ่บาปมีวตั ถุประสงค์หลายประการ ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์สองประการจากหลายๆ ประการนัน้ คือ การรอดพ้ นจาก
ความตายและจากการพิพากษา พระเจ้ าทรงเรี ยกอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อเป็ นพยานแก่คนอธรรม “เหตุฉะนี ้ ถ้าเจ้าฟั งเสียงเรา
และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเราที ่เราเลื อกสรรจากท่ามกลางชนชาติ ทงั้ ปวง เพราะแผ่นดิ นทัง้ สิ้ นเป็ น
ของเรา เจ้าทัง้ หลายจะเป็ นอาณาจักรปุโรหิ ต และเป็ นชนชาติ บริ สทุ ธิ์ สําหรับเรา นี ่เป็ นถ้อยคําที ่เจ้าต้องบอกให้คนอิ สราเอลฟั ง”
(อพยพ 19:5-6)
พระเจ้ าทรงเรี ยกคริสตจักรออกมาเช่นเดียวกัน ทรงเรี ยกให้ เป็ นชนชาติของพระเจ้ าโดยเฉพาะ ผู้ซงึ่ จดจ่ออยู่กบั การดี การ
ทรงเรี ยกนี ้เพื่อชําระล้ างความผิดบาป “จงชํ าระเชื ้อเก่าเสี ย เพื อ่ ท่านจะได้เป็ นแป้ งดิ บก้อนใหม่ เหมื อนขนมปั งไร้เชื ้อ เพราะพระ
คริ สต์ ผู้ทรงเป็ นปั สกาของเราได้ถูกฆ่าบชาเสี
ู ยแล้ว เหตุฉะนัน้ ให้เราถื อปั สกานัน้ มิ ใช่ด้วยเชื ้อเก่า ซึ่ งเป็ นเชื ้อของความชัว่ ช้าเลว
ทราม แต่ดว้ ยขนมปั งทีไ่ ม่มีเชือ้ คือความจริ งใจและสัจจะ” (1โครินธ์ 5:7, 8)
บุตรของพระเจ้ าทุกคนจะต้ องทําความสะอาดบ้ านและชําระล้ างชีวิตของตนให้ ปราศจากจากสิ่งที่ไม่เป็ นที่พอพระทัยของ
พระเจ้ า ตาม 1เปโตร 1:18 เราได้ รับการไถ่จากการประพฤติอนั หาสาระไม่ได้ (วิถีชีวิต) ของเรา จากชีวิตที่ไร้ ค่าสูช่ ีวิตที่บริ บรู ณ์และ
ก่อให้ เกิดผลเพื่อพระเจ้ า อัครทูตเปาโลเขียนไปหาทิโมธี ว่า “แต่ว่ารากฐานซึ่ งพระเจ้าทรงวางไว้นนั้ มี ตราประทับไว้ว่า ‘องค์พระผู้
เป็ นเจ้าทรงรู้ จกั คนเหล่านัน้ ที เ่ ป็ นของพระองค์’ และ ‘ให้ทกุ คนซึ่ งออกพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้าละทิ้ งความชัว่ เสี ย’ ” (2ทิโมธี
2:19)
้ เพียงพอ ยอห์นอัครทูตผู้สอนเกี่ยวกับเรื่ องความรัก กล่าวว่า “อย่ารักโลกหรื อ
การมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงบางส่วนนันไม่
สิ่ งของในโลก ถ้าผ้ใู ดรักโลก ความ
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รักต่อพระบิ ดาไม่ได้อยู่ในผ้นู นั้ เพราะว่าสารพัดซึ่งมี อยู่ในโลก คื อตัณหาของเนือ้ หนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ
ไม่ได้เกิ ดมาจากพระบิ ดา แต่เกิ ดมาจากโลก และโลกกับสิ่ งที ย่ วั่ ยวนของโลกกํ าลังล่วงไป แต่ผูท้ ี ป่ ระพฤติ ตามพระทัยของพระเจ้า
จะดํารงอยู่เป็ นนิ ตย์” (1ยอห์น 2:15-17)
อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ดกู่ อนท่านที ร่ ัก เมื ่อเรามี พระสัญญาเช่นนีแ้ ล้ว ให้เราชําระตัวเราให้ปราศจากมลทิ นทุกอย่างของ
เนือ้ หนัง และวิ ญญาณจิ ต และจงทําให้มีความบริ สทุ ธิ์ ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า” (2โคริ นธ์ 7:1)
เราจะต้ องจําว่า เชื ้อเป็ นสิ่งที่ทําให้ เน่าเปื่ อย ไม่มีทางที่จะควบคุมได้ เชื ้อจะทําลายทุกสิ่งที่ไปติดอยู่ อัครทูตเปาโลเตือน
เราว่า “...ท่านไม่รู้หรื อว่าเชือ้ ขนมเพียงนิ ดเดียว ย่อมทําให้แป้ งดิ บฟทัู ง้ ก้อน” (1โครินธ์ 5:6)
วิธีเดียวที่จะคงปราศจากความผิดบาปได้ คือนําเอาความผิดบาปออกไปจากชีวิตของเราอย่างแท้ จริ ง และหลีกเลี่ยงไม่ให้
มีการปนเปื อ้ นใดๆ โดยรักษาใจและชีวิตของเราให้ บริสทุ ธิ์
ร่ างกายคริ สตจักรจะต้ องรักษาตนเองให้ ปราศจากเชื ้อแห่งความบาป โดยแก้ ไขปั ญหาสมาชิกที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ที่จะ
ปนเปื อ้ นร่ างกายทังหมดเพราะการทํ
้
าความบาปอย่างตังใจ
้ ในการที่จะพ้ นจากความบาปที่ติดตัวมา เราจะต้ องตายก่อน ผู้ที่ไม่
ยอมตรึงเนื ้อหนังที่มีตณ
ั หาต่างๆ นัน้ จะต้ องพินาศอย่างแน่นอน
มาตรฐานในคริสตจักร
ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่ป้องกันไม่ให้ มีเชื ้อแห่งความบาปอยู่ในกลุ่มสมาชิกคริ สตจักร ซึง่ จะทําได้ โดยกําหนดมาตรฐานการ
ประพฤติ เพื่อสร้ างรากฐานในการดําเนินชีวิตใหม่กบั พระเจ้ าให้ แก่ผ้ เู ชื่อที่เพิ่งได้ รับบัพติศมา
ในทุกยุคสมัย ศิษยาภิบาลเป็ นผู้กําหนดมาตรฐานความบริสทุ ธิ์ของคริสตจักรตามพระวจนะของพระเจ้ า
เมื่อศิษยาภิบาลตระหนักว่าจะต้ องมีกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความบาป การกําหนดกฎระเบียบนันก็
้ เป็ นการกล่าว
ห้ าม
พระคัมภีร์ไม่ได้ เขียนไว้ ตรงๆ ว่าการดื่มเครื่ องดื่มที่ทําให้ มนึ เมา สูบบุหรี่ หรื อเต้ นรํ าเป็ นความผิดบาป แต่ผ้ รู ับใช้ ของพระ
เจ้ าได้ เห็นความเลวร้ ายของสิ่งเหล่านี ้ จึงได้ ถือว่าเป็ นความผิดบาป การดูโทรทัศน์ถือว่าเป็ นความบาป เช่นเดียวกับการสวมใส่
เสื ้อผ้ าที่ไม่สภุ าพเรี ยบร้ อย ผู้รับใช้ มีสทิ ธิ์ที่จะกล่าวห้ ามหรื ออนุญาตสิง่ ต่างๆ ในโลกได้ พระคัมภีร์ได้ เขียนไว้ วา่
“...ท่านจะกล่าวห้ามสิ่ งใดในโลก สิ่ งนัน้ ก็จะถกกล่
ู าวห้ามในสวรรค์…” (มัทธิว 16:19ข และ 1โครินธ์ 5)
้
ยนไว้
หน้ าที่ของศิษยาภิบาลต่อคริ สตจักรมีอยู่ในหนังสือวิวรณ์ บทที่ 3 คําตักเตือนจากพระเจ้ าแก่คริ สตจักรทังหลายเขี
เพื่อศิษยาภิบาลของคริสตจักร ไม่ใช่เพื่อสมาชิก จดหมายแต่ละฉบับเริ่ มต้ นด้ วยคําว่า “ถึงทูตสวรรค์...” (หรื อศิษยาภิบาล) พระเจ้ า
ทรงถือว่าศิษยาภิบาลมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อสมาชิกในคริ สตจักรในสิ่งที่เขาได้ รับมอบหมายให้ ดแู ล ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่เฉพาะใน
การดูแลวิญญาณของผู้ที่อยูใ่ นการดูแลของเขา
ทําไมต้ องมีการลงโทษเมื่อมีความผิดบาปเกิดขึน้ ในคริสตจักร
บางคนได้ กล่าวว่า “ให้ คนที่มาโบสถ์ได้ ยินพระวจนะ แล้ วในที่สดุ เขาจะดีเอง” คํากล่าวนี ้ไม่เป็ นความจริ ง ในทางตรงกัน
ข้ าม คนเหล่านี ้จะทําให้ คริสตจักรมีมลทิน คริสตจักรที่โคริ นธ์เป็ นที่พกั พิงของชายที่ผิดประเวณี เปาโลกล่าวว่า
“การที ท่ ่านอวดอ้างนัน้ ไม่สมควรเลย ท่านไม่รู้หรื อว่าเชื ้อขนมเพียงนิ ดเดี ยว ย่อมทําให้แป้ งดิ บฟทัู ง้ ก้อน จงชําระเชื อ้ เก่า
เสีย เพือ่ ท่านจะได้เป็ นแป้ งดิ บก้อนใหม่…” (1โครินธ์ 5:6-7)
ความผิดบาปไม่เพียงแต่จะปนเปื อ้ นคริ สตจักรทํานัน้ แต่ยงั เป็ นอุปสรรคขัดขวางความก้ าวหน้ าของคริ สตจักรอีกด้ วย
ความผิดบาปในกลุม่ สมาชิกจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทังหมด
้
เรื่ องของอาคานในโยชูวาบทที่ 7 แสดงให้ เห็นความจริ งนี ้เป็ นอย่าง
ดี
“แต่คนอิ สราเอลได้ละเมิ ดในเรื ่องของต้องถวายนัน้ เพราะอาคานบุตรคารมี ผู้เป็ นบุตรศับดี ผู้เป็ นบุตรเศ-ราห์ เผ่ายดาห์
ู
ได้นําของถวายบางส่วนไปเป็ นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิ สราเอล...ฝ่ ายพระเจ้าตรัสกับโยชวาว่
ู า ‘จงลุกขึ้น
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เถิ ด ไฉนเจ้าจึ งซบหน้าลงดังนี เ้ ล่า คนอิ สราเอลได้กระทําบาป เขาได้ละเมิ ดพันธสัญญาซึ่ งเราได้บญ
ั ชาเขาไว้ เขาได้ยกั ยอกของที ่
ต้องถวาย เขาได้ขโมยและปิ ดบัง และได้เอาของรวมไว้กบั ข้าวของของตน เพราะฉะนัน้ คนอิ สราเอลจึ งยื นหยัดต่อสู้ศตั รของตน
ู
ไม่ได้ ได้หนั หลังหนีศตั รู เพราะเขากลายเป็ นสิ่ งทีต่ อ้ งถกทํ
ู าลาย เราจะไม่อยู่กบั เจ้าทัง้ หลายอี กต่อไป เว้นแต่เจ้าจะทําลายสิ่ งของที ่
ต้องถวายเหล่านัน้ เสียจากท่ามกลางพวกเจ้า จงลุกขึ้นชําระประชาชนให้บริ สทุ ธิ์ และกล่าวว่า “จงชําระตัวเสีย เพือ่ วันพรุ่งนี ้ เพราะ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของคนอิ สราเอลกล่าวเช่นนี ้ว่า ‘โอ อิ สราเอลเอ๋ย มี สิ่งของที ่ตอ้ งถวายอยู่ในหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยื นหยัดต่อสู้
ศัตรของเจ้
าไม่ ได้ จนกว่ าเจ้ า จะนํ าสิ่ งของที ่ต้องถวายอยู่ ในหมู่ พวกเจ้ า ออกเสี ยจากหมู่ พวกเจ้ า’...และโยชวากั
ู
ู บบรรดาคน
อิ สราเอลจึ งพาอาคานบุตรเศ-ราห์ พร้ อมกับเงิ น เสื ้อคลุมตัวนัน้ และทองแท่งนัน้ ทัง้ บุตรชายหญิ งของเขา ทัง้ วัว ลา แพะ แกะ
และเต็นท์ ของเขาทุกสิ่ งที ่เขามี อยู่ และนําคนกับของทัง้ หมดขึ้ นไปยังหุบเขาอาโคร์ และโยชวากล่
าวว่า ‘ทําไมเจ้าจึ งนําความยาก
ู
ร้ายมาให้เรา พระเจ้าทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี ’้ และบรรดาคนอิ สราเอลก็เอาหิ นขว้างเขาให้ตาย เผาเขาทัง้ หลายด้วย
ไฟ และขว้างเขาด้วยก้อนหิ น แล้วเอาหิ นถมกองทับเขาไว้เป็ นกองใหญ่ยงั อยู่จนทุกวันนี ้ และพระเจ้าก็ทรงหันกลับจากพระพิ โรธอัน
แรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนัน้ จนถึงทุกวันนี ้ เขายังเรี ยกทีน่ นั้ ว่าหุบเขาอาโคร์ ” (โยชูวา 7:1, 10-13, 24-26)
เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งว่าทําไมจึงจําเป็ นต้ องมีการลงโทษในคริ สตจักรคือว่า ผู้ที่ไม่ได้ รับการลงโทษซึ่งอยู่ใน
ความบาปนันจะกลายเป็
้
นคนน่าซื่อใจคด คนที่หน้ าซื่อใจคดเป็ นผู้ที่ทําร้ ายคริ สตจักร เขาเป็ นเหมือนปลวกในเนื ้อไม้ แต่ที่สําคัญ
ที่สดุ ความรู้ สกึ ปลอดภัยที่ไม่ถกู ต้ องทําให้ พวกเขาไม่กลับใจใหม่และเปลี่ยนชีวิตให้ ปฏิบตั ิตามพระเจ้ า และวิญญาณของเขาจะ
หลงไป
คริ สตจักรกําหนดมาตรฐานสําหรับสมาชิกของคริ สตจักร จุดอ่อนในคริ สตจักรส่วนใหญ่คือการไม่สามารถดําเนินการ
ลงโทษได้ หลายครั ง้ ผู้ต้องสงสัยว่าทําผิดที่อยู่ในคริ สตจักรจะลาออกแทนที่จะถูกลงโทษ ถ้ าคริ สตจักรไม่สามารถดําเนินการ
้ นมลทินได้ อีก
พิจารณาได้ คนๆ นี ้จะเป็ นอิสระ สามารถไปที่คริสตจักรอื่น และทําให้ คริสตจักรนันเป็
ดังนัน้ เชื ้อแห่งความบาปไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวหนึ่ง หรื อคริ สตจักรหนึ่งเท่านัน้ แต่ส่งผลกระทบต่อทังองค์
้ การ
ถ้ าหากไม่มีการจัดการเอาเชื ้อนันออกจากกลุ
้
ม่ สมาชิกตามพระวจนะของพระเจ้ า
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บทที่หก
เทศกาลผลรุ่นแรก
เทศกาลผลรุ่ นแรก
การฟื ้ นจากความตาย
เทศกาลตามประวัตศิ าสตร์
เทศกาลผลรุ่นแรกจะถือปฏิบตั ิในวันที่สบิ หกของเดือน ซึง่ เป็ นวันที่สามหลังจากการถือปั สกา
ชาวอิสราเอลไม่ได้ ฉลองเทศกาลนี ้ในขณะที่พกั แรมอยู่ในป่ ากันดาร เทศกาลนี ้จะเป็ นการฉลองผลรุ่นแรกของสิ่งที่ได้ จาก
แผ่นดินอันเป็ นมรดกของเขา บทเรี ยนที่ชาวอิสราเอลจะต้ องเรี ยนรู้ในการถือเทศกาลนี ้คือ เขาไม่ได้ เป็ นผู้ถือครองแผ่นดินนี ้ แต่เป็ น
ผู้พิทกั ษ์ แผ่นดินนี ้ให้ แก่พระเจ้ า
เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาว่าจะอวยพรลูกหลานชาวอิสราเอล พระองค์ทรงเตือนเขาว่าแผ่นดินโลกทังหมดเป็
้
นของ
พระองค์ “เหตุฉะนี ้ ถ้าเจ้าฟั งเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเราที เ่ ราเลื อกสรรจากท่ามกลางชน
ชาติ ทงั้ ปวง เพราะแผ่ นดินทั้งสิน้ เป็ นของเรา” (อพยพ 19:5)
เมื่อผลรุ่ นแรกของการเก็บเกี่ยวมีขึ ้นในแผ่นดินของอิสราเอล ชาวอิสราเอลแต่ละคนจะนําฟ่ อนข้ าวแรกมาถวายแด่พระ
เจ้ า พระองค์ตรัสสัง่ ว่า “เจ้าอย่ารับประทานขนมปั งหรื อข้าวคัว่ ข้าวสด จนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี ้ คื อกว่าเจ้าจะนําเครื ่องบชาถวาย
ู
แด่พระเจ้าของเจ้า ทัง้ นีเ้ ป็ นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ ชาติ พนั ธุ์ของเจ้าในทีอ่ ยู่ของเจ้าทัว่ ไป” (เลวีนิติ 23:14)
พระเจ้ าจะทรงอวยพรแก่อิสราเอลเมื่อเขาถวายผลแรกที่ได้ จากแผ่นดินให้ กบั พระองค์ ทุกคนที่กกั เก็บสิ่งที่เป็ นของพระ
เจ้ ากําลังตัดสิทธิ์ตนเองในการรับพระพรจากพระองค์ ผู้พยากรณ์มาลาคีบอกให้ อิสราเอลทราบเกี่ยวกับการอวยพรอันเกิดจากการ
่องนีด้ ูที หรื อว่า เราจะ
ถวายผลรุ่ นแรกว่า “...จงนําทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพือ่ ว่าจะมี อาหารในนิ เวศของเรา จงลองดเราในเรื
ู
เปิ ดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรื อไม่” (มาลาคี 3:10)
การสําเร็จของคําพยากรณ์
เทศกาลผลรุ่ นแรกเป็ นแบบและเงาของการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “เรื ่องซึ่ งข้าพเจ้า
รับไว้นนั้ ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย เป็ นเรื ่องสําคัญที ส่ ดุ คือว่าพระคริ สต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้ หลาย
ตามที เ่ ขี ยนไว้ในพระคัมภี ร์ และทรงถกฝั
ู งไว้ แล้ววันที ่สามพระองค์ทรงถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้ นมาใหม่ ตามที ่มีเขี ยนไว้ในพระคัมภี ร์นนั้ ...
แต่ความจริ งพระคริ สต์ ทรงถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้ นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ ล่วงหลับไป
แล้ วนั้น” (1โครินธ์ 15:3-4, 20)
คําพยากรณ์เกี่ยวกับเทศกาลนี ้สําเร็จเมื่อพระเยซูคริ สต์ฟืน้ ขึ ้นจากความตาย ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญต่อพวกเราที่จะได้ รับความ
รอด
การฟื ้นจากความตายของพระเยซูคริ สต์ ผู้เป็ นผลแรกของผู้ที่ตายแล้ ว ทําให้ พระองค์ มีชัยชนะเหนื อซาตาน เพราะ
พระองค์มีชยั ชนะเหนือความตาย แดนคนตายและหลุมฝั งศพ พระองค์เป็ นขึ ้นมาด้ วยชัยชนะเหนือหลุมฝั งศพและเสด็จขึ ้นสู่เบื ้อง
บน ทังนี
้ ้ เป็ นความจริ งที่สําคัญที่สดุ แห่งคริ สตศาสนา อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ถ้าการฟื ้ นขึ้ นมาจากตายไม่มี พระคริ สต์ก็หาได้ทรง
ถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้นมาไม่ ถ้าพระคริ สต์มิได้ทรงถกชุ
ู บให้เป็ นขึ้นมา การเทศนาของเรานัน้ ก็ไม่มีหลัก ทัง้ ความเชื อ่ ของท่านทัง้ หลายก็ไม่
มี หลักด้วย...ท่านก็ยงั ตกอยู่ในบาปของตน” (1โครินธ์ 15:13-14, 17ข) แต่ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์ทรงเป็ นขึ ้นจากความตายและ
ให้ เราได้ มีความรอดตลอดนิรันดร์
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พระองค์ทรงเป็ นผลแรกของการเก็บเกี่ยวผู้ที่เชื่อที่จะฟื น้ ขึน้ ในยุคนีเ้ พื่อมีชีวิตนิรันดร์ พระองค์ได้ เป็ น “ผู้แรกที ่ทรงเป็ น
ขึ้นมาจากความตาย” (โคโลสี 1:18) และได้ เปิ ดทางแก่ผ้ ทู ี่เชื่อซึง่ ได้ บงั เกิดใหม่ให้ ตามมา
การสําเร็จในชีวติ ของบุคคล
การบัพติศมาด้ วยนํา้ – การเป็ นขึน้ มาในชีวติ ใหม่
เทศกาลผลรุ่นแรกเลี ้ยงฉลองพร้ อมกับเทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อ และเป็ นส่วนหนึง่ ชองเทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื ้อ
เทศกาลกินขนมปั งไร้ เชื อ้ เป็ นแบบของการฝั งความผิดบาปไว้ ในนํ า้ ด้ วยการบัพติศมา เทศกาลผลรุ่นแรกเป็ นแบบขอ
ธรรมิกชนที่ได้ รับบัพติศมาซึง่ ออกจากนํ ้าเข้ าสูช่ ีวิตใหม่
ผู้ที่เชื่อซึง่ ได้ กลับใจใหม่จะแสดงให้ เห็นว่าเขาได้ หนั ไปจากความผิดบาปในชีวิตประจําวันและการประพฤติของเขา พระ
เจ้ าทรงมีบญ
ั ญัติโดยให้ แก่อคั รทูตเปาโลว่า “เหตุฉะนัน้ จงประหารโลกี ยวิ สยั ในตัวท่านเสี ย มี การล่วงประเวณี การโสโครก ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภซึ่ งเป็ นการนับถื อรปเคารพ
เพราะสิ่ งเหล่านี ้ พระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมา ครั้งหนึ่ง
ู
ท่านเคยประพฤติ สิ่งเหล่านีด้ ว้ ย ครัง้ เมื ่อท่านยังดํารงชี วิตอยู่กบั สิ่ งเหล่านี ้ แต่บดั นี ้ สารพัดสิ่ งเหล่านีท้ ่านจงเปลื อ้ งทิ้ งเสีย คือความ
โกรธ ความขัดเคื อง การคิ ดปองร้าย การพดให้
อย่าพดมุ
ู ร้าย คําพดหยาบโลน
ู
ู สาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิ สยั มนุษย์ เก่ากับ
การปฏิ บตั ิ ของมนุษย์ นนั้ เสียแล้ว และได้สวมวิ สยั มนุษย์ใหม่ ที ก่ ํ าลังทรงสร้างขึ้ นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผูท้ รงสร้าง ให้รู้จกั
พระเจ้า” (โคโลสี 3:5-10)
ดังนัน้ ผู้ที่เชื่อซึง่ ได้ รับบัพติศมาจึงมีงานที่จะต้ องทําเพื่อเป็ นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้ า ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา
กล่าวแก่ผ้ ทู ี่เขาให้ บพั ติศมาว่า “เหตุฉะนัน้ จงพิ สูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที เ่ กิ ดขึ้ น” (มัทธิว 3:8) ทุกวันนี ้ คําตักเตือนยังคงเป็ น
เหมือนกับในสมัยของยอห์น เราจะต้ องวางขวานไว้ ที่โคนต้ นไม้ และมนุษย์เก่าจะต้ องล้ มลงมา เพื่อที่มนุษย์ใหม่จะขึ ้นมาเพื่อดําเนิน
ในชีวิตใหม่ได้
“เหตุฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึ งขอยื นยันและเป็ นพยานในองค์ พระผู้เป็ นเจ้าว่า ตัง้ แต่บดั นี ้เป็ นต้นไปท่านอย่าประพฤติ อย่างคน
ต่างชาติ ที่เขาประพฤติ กนั นัน้ คื อมี ใจจดจ่ออยู่กบั สิ่ งที ่ไร้สาระ...เขามี ใจปราศจากโอตตัปปะปล่อยตัวทํ าการลามกและละโมบใน
กาม ทําการโสโครกทุกอย่าง แต่ว่าท่านไม่ได้เรี ยนรู้ จกั พระคริ สต์อย่างนัน้ ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื ่องพระองค์ และได้เรี ยนรู้ เรื ่องพระองค์
ตามสัจธรรม ซึ่งมี อยู่ในพระเยซแล้
ู ว ท่านจงทิ้ งตัวเก่าของท่านซึ่ งคู่กบั วิ ถีชีวิตเดิ มนัน้ เสีย อันจะเสื อ่ มเสียไปสู่ความตายตามตัณหา
อันเป็ นที ห่ ลอกลวง และจงให้วิญญาณจิ ตของท่านเปลี ย่ นใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่ งทรงสร้างขึ้ นใหม่ตามแบบอย่างของ
พระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริ สทุ ธิ์ ทีแ่ ท้จริ ง” (เอเฟซัส 4:17, 19-24)
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๒ ฤดกาลเติ
บโต
ู
ตารางที่ ๓
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
ฤดกาลเติ
บโต
ู
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ฤดกาลเติ
บโต
ู
เทศกาลเพ็นเทคอสต์
วันสุดท้ ายของ
เทศกาลสัปดาห์

วันเพ็นเทคอสต์

กําเนิดของคริ สตจักร

กิจการ 2:1-4
ยุคปั จจุบนั
ชาวอิ ส ราเอลปฏิ เ สธ
พระเยซู ค ริ สต์ และ
พระองค์ ทรงให้ เข า
กระจายกั น ไปในชน
ชาติตา่ งๆ
เ ฉ ล ย ธ ร ร ม บั ญ ญั ติ
30:1-3

เวลา 2,000 ปี ซึ่งไม่มี
คําพยากรณ์ ที่เกี่ยวกับ
อิ ส ราเอลอี ก พระเจ้ า
ทรงนําชาวต่างชาติมา
เป็ นของพระองค์
กิจการ 15:14-17
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คริ ส ตจัก รได้ รั บ ขึ น้ ไป
และชาวอิ ส ราเอลที่
เหลื อ กลับ สู่แ ผ่ น ดิ น ที่
ทรงสัญญาไว้
เ ฉ ล ย ธ ร ร ม บั ญ ญั ติ
30:4-10

เทศกาลเพ็นเทคอสต์
1906…

เมืองลอส แองเจิลลิส – คริสตจักรที่ ถนน อซูซา (Azuza Street)

ทุกวันนี ้...

การประชุมของชาวเพ็นเทคอสต์ทวั่ โลกจนกว่าจะทรงรับขึ ้นไป...
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บทที่เจ็ด
เทศกาลเพ็นเทคอสต์
๒ ฤดกาลเติ
บโต
ู
เทศกาลเพ็นเทคอสต์
(เลวีนิติ 23:15-21)
เทศกาลตามประวัตศิ าสตร์
เทศกาลผลรุ่ นแรกเป็ นวันแรกของระยะเวลาเจ็ดวันสะบาโตที่เรี ยกว่า เทศกาลสัปดาห์ เทศกาลสัปดาห์เริ่ มด้ วยการเก็บ
เกี่ยวข้ าวบารลีและจบด้ วยการรวบรวมข้ าวสาลี มีการเลี ้ยงฉลองเฉพาะวันแรกและวันสุดท้ ายของเทศกาลสัปดาห์นนั ้ การยื่นถวาย
ฟ่ อนข้ าวแรกในการเก็บเกี่ยวข้ าวบารลีจะฉลองกันในวันแรกของเทศกาลผลรุ่นแรก ห้ าสิบวันต่อมา วันเพ็นเทคอสต์จะเฉลิมฉลอง
ด้ วยการถวายของถวายใหม่ ของถวายนี ้เป็ นสิง่ ที่ได้ จากเมล็ดพืชจากการเก็บเกี่ยวใหม่ เทศกาลนี ้หมายถึงการเริ่ มต้ นเก็บเกี่ยวข้ าว
สาลีอย่างแท้ จริง
ในช่วงเทศกาลผลรุ่นแรกนี ้ จะมีการยื่นถวายรวงข้ าวบารลีเพื่อเป็ นของถวายแด่พระเจ้ า แต่ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เมล็ด
พืชจากการเก็บเกี่ยวทังหมดจะถู
้
กขัดเกลา บดเป็ นแป้ง และจากแป้งนี ้ จะอบเป็ นขนมปั งสองก้ อนและถวายต่อพระเจ้ าเพื่อเป็ นของ
ถวายต่อพระองค์
การสําเร็จของคําพยากรณ์
การตาย การฝั ง และการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์ทําให้ คําพยากรณ์ เกี่ยวกับเทศกาลของพระเยโฮวาห์สาม
เทศกาลแรกสํ า เร็ จ ตอนนี ้ ห้ าสิ บ วั น ต่ อ มา เทศกาลสัป ดาห์ จ บสิ น้ ลง และการฉลองวั น เพ็ น เทคอสต์ เ ริ่ ม ต้ นขึ น้ ในวั น
นี ้เองในปี ค.ศ. 33 ในห้ องชันบนในกรุ
้
งเยรู ซาเล็ม เหล่าสาวกของพระเยซูคริ สต์กว่า 120 คนที่อธิ ษฐานอยู่ ได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ “เมื ่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จํ าพวกศิ ษย์จึงรวมอยู่ในที แ่ ห่งเดียวกัน ในทันใดนัน้ มี เสี ยงมาจากฟ้าเหมื อนเสียงพายุ
กล้าสัน่ ก้องทัว่ ตึกที เ่ ขานัง่ อยู่นนั้ มี เปลวไฟสัณฐานเหมื อนลิ้ นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้ นทุกคน เขาเหล่านัน้ ก็ประกอบด้วย
พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จึ งตัง้ ต้นพดภาษาอื
น่ ๆ ตามทีพ่ ระวิ ญญาณทรงโปรดให้พดู ” (กิจการ 2:1-4)
ู
โลกนี ้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะในวันเพ็นเทคอสต์นนั ้ ยุคคริสตจักรได้ เริ่มต้ นขึ ้น
อัครทูตเปาโลเขียนเกี่ยวกับข้ อลํ ้าลึกของคริ สตจักรไว้ อย่างมากมาย ข้ อลํ ้าลึกที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรประการหนึง่ คือ ก
ทําลายอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งขวางกัน้ ระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ สําหรับชาวยิวแล้ ว ชาวต่างชาติเป็ นสุนัขและมีความน่า
รังเกียจจนพวกเขาจะไม่ทานอาหารร่ วมกัน สองสามปี หลังจากวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เทลงมา สิ่งที่มนุษย์ไม่
สามารถทําให้ สําเร็จได้ ในเวลาหลายศตวรรษก็ได้ สําเร็จลง ในกิจการบทที่ 10 เราเห็นว่า ชาวต่างชาติร่วมกับชาวยิวในการนมัสการ
พระเยซูคริ สต์ ด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ความเป็ นศัตรู กันระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติแตกหักลง เป็ นภาพที่
น่ายินดีที่ได้ เห็นชาวยิวและชาวต่างชาติ (ก้ อนขนมปั งสองก้ อน) จับมือกันเป็ นหนึ่งเดียวในการถวายการสรรเสริ ญแห่งเพ็นเทคอสต์
เพื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้ าของเขา กําแพงกันกลางระหว่
้
างชาวยิวและชาวต่างชาติได้ แตกหักลง (เอเฟซัส 2:11-16)
วันเพ็นเทคอสต์เป็ นจุดเริ่ มต้ นของฤดูกาลเติบโตที่มีระยะเวลานานกว่า 1,900 ร้ อยปี แล้ ว ในช่วงเวลานี ้ มีการเก็บเกี่ยวผู้
เชื่อที่ได้ บงั เกิดใหม่ทวั่ โลก
วัตถุประสงค์ ของเพ็นเทคอสต์
และยุคคริสตจักรที่เกิดจากเพ็นเทคอสต์
มักจะมีแนวความคิดผิดๆ เกี่ยวกับงานของคริสตจักรในยุคนี ้เกิดขึ ้นเสมอ
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ประการแรก มีผ้ ทู ี่ร้ ูสกึ ว่าคริสตจักรจะต้ องนําโลกนี ้ทังหมดมาเชื
้
่อเพื่อให้ พระเจ้ ากลับมาครอบครองโลกที่ซงึ่ คนส่วนมาก
จะนับถือศาสนาคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีที่ใดในพระคัมภี ร์ที่ระบุว่านั่นเป็ นแผนการของพระเจ้ าสําหรับยุคคริ สตจักร เราไม่มี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใดๆ ว่าจะเป็ นเช่นนัน้ เวลาผ่านไปกว่า 1,900 ปี ตังแต่
้ วนั เพ็นเทคอสต์ คริ สตจักรที่บริ สทุ ธิ์แท้ จริ งของ
พระเจ้ ายังคงเป็ นกลุม่ เล็กๆ ในชนชาติตา่ งๆ ของโลกนี ้
ถ้ าคริสตจักรจะถูกตัดสินจากผลของการเทศนาข่าวประเสริฐ โดยพิจารณาจากการนําโลกนี ้มาเชื่อพระเจ้ า ก็จะต้ องถือว่า
คริ สตจักรล้ มเหลว ในเยรูซาเล็ม ในวันเพ็นเทคอสต์ กว่า 3,000 คนได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ หลังจากนันไม่
้ นาน มีอีก 5,000 คน
้ องมาหาพระเจ้ า แต่จริ งๆ แล้ วในเวลานัน้ หรื อ
จากนัน้ มีฝูงชนกลุ่มหนึ่งได้ รับพระวิญญาณ ดูเหมือนว่าคริ สตจักรจะนําคนทังเมื
ตังแต่
้ เวลานันมา
้ ไม่ใช่ว่าทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มได้ รับเชื่อเข้ ามาในคริ สตจักร ทุกวันนี ้ คนจํานวนมากพูดเกินความจริ งเกี่ยวกับผล
ของคริ สตจักรยุคแรก อัครทูตเปาโล ผู้ประกาศและมิชชันนารี ที่ยิ่งใหญ่ได้ นําคนจํานวนมากเข้ ามาในคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่
ไม่ยอมรับคําเทศนาของเขามีมากกว่าผู้ที่ได้ เชื่อ เปาโลไม่ได้ โอ้ อวดว่าเขาเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที่มีคนเป็ นพันๆ คน เขา
้ องมาหาพระเจ้ า การเป็ นพยานของเขานันเป็
้ นการถ่อมใจเป็ นอย่างมาก เป้าหมายของเขา
ไม่ได้ นําเยรูซาเล็ม เอเธนส์หรื อโรมทังเมื
ในการเทศนาและมุมมองเกี่ยวกับความสําเร็จคือ “ให้เขาเอาอย่าง เพือ่ ให้เขารอดได้บ้าง” ซึง่ เป็ นสิ่งที่เปาโลคาดหวังที่จะทํา เขาไม่
เคยหลอกตนเองด้ วยความคิดว่า เขาจะทําให้ ชาวยิวหรื อชาวต่างชาติทงหมดในเวลานั
ั้
นได้
้ เข้ าสูค่ วามรอด
แล้ วอํานาจที่กระตุ้นให้ เปาโลให้ ชีวิตของตนเพื่อข่าวประเสริ ฐคืออะไรถ้ าไม่ใช่เพื่อให้ เกิดการฟื น้ ฟูทวั่ โลกในคริ สตจักร
เปาโลรู้ แน่ชดั เกี่ยวกับคําเทศนาของคริ สตจักรและภารกิจของคริ สตจักร เขาเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในคริ สตจักรในเวลานัน้
หรื อในอนาคต ซึง่ เป็ นสิง่ ที่แน่นอน เพราะพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ สําแดงที่สภาในเยรูซาเล็มและผู้เทศนาทุกคนในคริ สตจักรยุคแรก
เข้ าใจเป็ นอย่างดี
สภาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
(กิจการ 15)
จนถึงเวลานี ้ ไม่มีการประชุมใดในโลกที่มีความสําคัญเท่ากับการประชุมของผู้ที่เชื่อในพระนามพระเยซูเป็ นครัง้ แรกในปี
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ผู้แทนในสภานี ไ้ ม่ได้ มีเพียงอัครสาวกเท่านัน้ แต่ยังมีผ้ ูนําทุกคนในคริ สตจักรอีกด้ วย การประชุมนี เ้ กี่ยวข้ องกับวิกฤต
้ ้นอย่างแน่นอน ทังนี
้ ้ การประชุมจบลงพร้ อมทางแก้ ไข
สําคัญที่คริ สตจักรยุคแรกต้ องเผชิญและเป็ นการประชุมที่พระเจ้ าทรงตังขึ
ตามที่พระเจ้ าประทานให้ ซึง่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับว่าพี่น้องชาวยิวและชาวต่างชาติในคริสตจักรจะต้ องทําอะไรบ้ าง
อย่างไรก็ตาม หลังจากศึกษาข้ อพระคัมภีร์เก่า มีการตกลงกันที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซึง่ เป็ นแนวทางสําหรับผู้รับใช้ ของ
คริสตจักรในยุคนี ้ การตกลงกันดังกล่าวชี ้ให้ เห็นงานของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จากเพ็นเทคอสต์จนถึงกาลสุดท้ าย การตกลงกันนี ้คือ
ว่า “สิ เมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเยี ย่ มเยี ยนคนต่างชาติ ครั้งแรก เพือ่ จะทรงเลื อกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทัง้ หลายให้เป็ น
ของพระองค์ คําของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื ่องนี ้ ดังที ไ่ ด้เขี ยนไว้แล้วว่า ‘ภายหลังเราจะกลับมา และเราจะสร้างพลับพลา
ของดาวิ ดซึ่ งพังลงแล้วขึ้ นใหม่ ที ่ร้างหักพังนัน้ เราจะก่อขึ้ นอี ก และจะตัง้ ขึ้ นใหม่ เพื อ่ คนอื ่นๆ จะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็ นเจ้า คื อ
บรรดาคนต่างชาติ ซึ่งเราจองไว้ องค์พระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์ เหล่านี ใ้ ห้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้ว’ ” (กิจการ
15:14-18)
ผู้เทศนาข่าวประเสริฐจะสามารถทํางานด้ วยเสรี ภาพในการทรงเรี ยกได้ อย่างแท้ จริ ง คือ เขาจะต้ องรู้อย่างแน่นอนว่าอะไร
จะเกิดขึ ้นจากการเทศนาข่าวประเสริฐนัน้
เขาจะต้ องเข้ าใจภารกิจของคริสตจักรของพระเจ้ าในเวลานี ้และบทบาทของธรรมิกชนของพระเจ้ าในเวลาที่จะมาถึงอย่าง
แท้ จริ ง การตกลงกันของสภาที่เยรู ซาเล็มตอบคําถามสองคําถามนี ้ ทังนี
้ ้ คริ สตจักรในโลกปั จจุบนั ได้ ดําเนินการตามการตกลงกัน
นัน้ พระเจ้ าทรงเยี่ยมชาวต่างชาติเพื่อจะทรงเลือกให้ เขาเป็ นของพระองค์
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ทังนี
้ ้ ข้ อลึกลับของคริ สตจักรที่สําเร็ จคือ “และโดยคําเหล่านัน้ เมื ่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู้ ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าใน
เรื ่องความลํ้าลึกของพระคริ สต์ ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสําแดงแก่มนุษย์เหมื อนอย่างบัดนี ้ ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัค
ทตผ้
ู ูบริ สุทธิ์ และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิ ญญาณ นี ่คือคนต่างชาติ ได้เป็ นผู้รับมรดกร่ วมกัน และเป็ นอวัยวะของกายอัน
เดียวกัน และมี ส่วนได้รบั คําสัญญาในพระเยซคริ
ู สต์โดยข่าวประเสริ ฐนัน้ ” (เอเฟซัส 3:4-6)
พระเจ้ าทรงเยี่ยมคนต่ างชาติเพื่อจะทรงเลือกให้ เขาเป็ นของพระองค์
ทุกคนที่ กลับใจจากความผิดบาปของตน และได้ รับบัพ ติศมาในพระนามของพระเยซู และได้ รับ บัพ ติศมาด้ วยพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่ างแท้ จริง ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของร่ างกายของพระคริ สต์ ธรรมิกชนของพระเจ้ าคนนี ้จะรักษาความรอดของ
เขาได้ ด้วยการใช้ ชีวิตที่บริ สทุ ธิ์เพื่อพระเจ้ า การเทศนาข้ อความที่ช่วยให้ ชีวิตรอดนี ้ได้ เพิ่มธรรมิกชนเข้ าในคริ สตจักรในช่วงเวลา
หลายศตวรรษที่ผ่านมา พระเจ้ าได้ ทรงเพิ่มเติมกลุม่ ธรรมชิกให้ แก่คริ สตจักรแห่งสง่าราศีของพระเจ้ าอย่างเงียบๆ นักเขียนคนหนึ่ง
ได้ เปรี ยบเทียบงานนี ้เหมือนกับการสร้ างพระวิหารของซาโลมอน ในขณะที่มีการสร้ างพระวิหารของซาโลมอนขึ ้น ไม่มีการตอกตะปู
เลื่อยหรื อเสียงกึกก้ องให้ คนสนใจในการก่อสร้ าง ความสวยงามและเสน่ห์ไม่ได้ อยู่ในการสร้ างพระวิหาร แต่อยู่ที่งานหนักที่ทํา
้
ใ่ นพระวิหารที่สมบูรณ์ ทุกวันนี ้
เบื ้องหลัง ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีผ้ ทู ี่ต้องการมีชื่อเสียงมาทํางานนี ้ ความสวยงามทังหมดจะอยู
บ้ านทางฝ่ ายวิญญาณที่ย่งิ ใหญ่ กว่ านัน้ มากถกสร้
ู างขึน้ มา ไม่ ใช่ เพื่อสง่ าราศีของผ้ ูท่ สี ร้ าง แต่ เพื่อสง่ าราศีของพระเจ้ า
มีการค้ นหาหินที่จะนํามาสร้ างบ้ านทางฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้ าอยูเ่ สมอ หินแต่ละก้ อนจะต้ องพร้ อมที่จะถูกตัดและแกะ
ด้ วยพระวจนะของพระเจ้ าเพื่อให้ เหมาะกับอาคารของพระองค์ ก้ อนหินเหล่านีม้ กั จะเป็ นผู้ที่เรานึกไม่ถึงว่าจะมาเป็ นคริ สเตียน
ในขณะที่หลายคนมองหาแพทย์และทนายความและคนยิ่งใหญ่ของโลกนี ้เพื่อเป็ นหินที่ใช้ ในการสร้ าง แต่พระเจ้ าทรงเลือกสิ่งที่
อ่อนแอของโลกนี ้เพื่อทําให้ คนฉลาดตะลึง ไม่มีคนฉลาดหรื อมีตระกูลมากนักที่ได้ รับการเรี ยก แต่คนจน คนพิการและคนตาบอด
้ ้นด้ วยศิลาเอกที่ถกู
จากทางหลวงและซอยต่างๆ ได้ รับข่าวประเสริ ฐด้ วยความยินดี ผู้เทศนาทุกคนต้ องระลึกว่าคริ สตจักรนี ้ก่อตังขึ
มนุษย์ปฏิเสธ ผู้ที่ถ่อมใจได้ รับฟั งพระวจนะนี ้อย่างเงียบๆ และได้ ให้ ชีวิตของตนแก่พระเจ้ าอย่างเต็มใจ คนเหล่านี ้คือผู้ที่รวมกันเป็ น
ร่างกายของคริสตจักร ยุคสมัยนี ้กําลังจะสิ ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว และวันหนึ่งหินก้ อนสุดท้ ายของอาคารของพระเจ้ า ซึง่ คือคริ สตจักร
จะวางอยู่ในที่ของมัน และเสียงตะโกนแห่งชัยชนะจะดังจากสวรรค์ในขณะที่พระเจ้ าแห่งพระสิริทรงรับเอาคริ สตจักรที่พระองค์
ทรงซื ้อด้ วยพระโลหิตไปจากโลกนี ้
การสอนที่นําไปในทางที่ผิดมากที่สดุ อย่างหนึ่งที่ได้ ระบาดในคริ สตจักรคือว่า คริ สตจักรจะล้ มเหลวในการทํางานบนโลก
นี ้หากไม่มีการฟื น้ ฟูที่ใหญ่ยิ่งในเวลาสุดท้ ายนี ้ แล้ วผลสุดท้ ายนี ้จะได้ ขึ ้นไปเมื่อพระองค์ทรงรับไปเพื่อปกครองและครอบครองกับ
พระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่ข้อใดสอนในเรื่ องนี ้ ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใหม่ใดที่กล่าวว่าจะมีการฟื น้ ฟู
ทัว่ โลกในกาลสุดท้ ายเพื่อเข้ าสูค่ ริสตจักร พระเจ้ าทรงไม่สบั สนเลย ในระหว่างเวลา 1,900 ปี พระองค์ทรงมีคริ สตจักรแห่งสง่าราศีที่
ปราศจากตํ า หนิ ห รื อ ริ ว้ รอยซึ่งรอคอยการที่ พ ระองค์ จ ะทรงเรี ยกขึน้ ไปนี ม้ าตลอด เราเป็ นองุ่น สุดท้ า ยในการเก็บ เกี่ ยว ไม่ไ ด้
หมายความว่า เราไม่สามารถหรื อจะไม่มีการฟื น้ ฟู เป็ นไปได้ ที่อาจมีการฟื น้ ฟูสดุ ท้ ายก่อนที่คริ สตจักรจะถูกเรี ยกขึ ้นไป พระคัมภีร์
ไม่ได้ เขี ยนในเรื่ องนี ไ้ ว้ ผลที่ได้ จะถกตั
ู ดสินจากการที่คริ สตจักรยุคสุดท้ ายมีความร้ อนรนหรื อไม่ แต่พระเจ้ าทรงมีส่วนที่
ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรแห่งชัยชนะของพระองค์รออยู่แล้ ว พระองค์ได้ ทรงเลือกหินที่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่กําลังรอการตัดและแกะเพื่อจะ
ต่อเป็ นโครงสร้ างคริ สตจักรที่บริ สุทธิ์ ของพระเจ้ า การทรงรับคริ สตจักรขึน้ ไปจะเป็ นปลายยุคคริ สตจักร ทุกคนที่มาหาพระเจ้ า
หลังจากเวลานีจ้ ะเป็ นคนอีกกลุ่ม เขาจะไม่ได้ เป็ นกษัตริ ย์และปุโรหิตของพระเจ้ า ในยุคนี ้ จะไม่มีการเรี ยกที่สงู ไปกว่าการเรี ยก
คริสตจักรที่บริสทุ ธิ์ขาวสะอาด ในเวลานัน้ พระเจ้ าจะไม่ทรงยอมรับการฟื น้ ฟูทวั่ โลกเป็ นคริสตจักรที่บริสทุ ธิ์ของพระองค์
ในอดีต เราได้ เห็นคนนับหมื่นๆ คนที่ทิ ้งหลักคําสอนของตนเพื่อการฟื น้ ฟูแบบฝนชุกปลายฤดูที่จะจบสิ ้นยุค พวกเขาต้ อง
พินาศไปเพราะเป็ นของโลกและไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ าเหมือนเช่นหินที่แท้ จริงของคริสตจักรที่บริสทุ ธิ์ของพระองค์

33

ปั จจุบนั นี ้ ทําไมผู้เทศนาจึงยังเทศนาว่าต้ องมีการฟื ้นฟูทั่วโลกอย่างรวดเร็ วเพื่อนําคนนับล้ านๆ มา และได้ หนั ไปจาก
มาตรฐานของพระเจ้ าเพื่อนําเอาหินมาในคริสตจักรที่มีความรักแบบผิดๆ และคาดหวังว่าพระเจ้ าจะยอมรับของทดแทนที่ถกู ๆ เป็ น
ของพระองค์ได้
ข้ าพเจ้ าขอบอกกับท่านว่าจะไม่เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้ าของเราจะมีคริ สตจักรที่บริ สุทธิ์ที่เชื่อฟั งคําเตือนของพระองค์ทุก
ประการ คริ สตจักรเกิดจากผู้ที่แยกตนเองออกจากโลกนี ้ด้ วยการเชื่อฟั งพระวจนะและได้ เตรี ยมตัวเองเพื่อปกครองและครอบครอง
ร่วมกับพระเยซูคริ สต์ ผู้เทศนาหรื อสมาชิกที่มีใจของโลกนี ้จะไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า “ถ้าใจไม่บริ สทุ ธิ์ ก็จะไม่มีผูใ้ ดได้เห็นองค์
พระผ้เู ป็ นเจ้าเลย”
คําพยากรณ์ ในยุคคริสตจักร
ไม่มีคํา พยากรณ์ ใ ดในพระคัมภี ร์ที่ จ ะสําเร็ จ ในยุคคริ สตจักร ซึ่ง อาจจะทํ า ให้ ผ้ ูอ่านบางคนประหลาดใจ พวกเราใน
คริ สตจักรจะได้ เห็นหมายสําคัญและเงาของกาลสุดท้ ายอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พระคัมภีร์เก่ าไม่ ได้ ทาํ นายเกี่ยวกับคริสตจักร
คําพยากรณ์ ตามพระคัมภีร์เกี่ยวข้ องกับอิสราเอลและอาณาจักร ในโลกนี ้ คริ สตจักรเป็ นผู้ที่ได้ รับสัญญาแห่งสวรรค์ ทุก
สิง่ เกี่ยวกับคริสตจักรเป็ นการอัศจรรย์ในตัวเอง คริสตจักรเกิดขึ ้นในทันทีในวันเพ็นเทคอสต์เมื่อฤทธิ์เดชอํานาจที่มองไม่เห็นของพระ
วิญญาณได้ เทลงมา คริ สตจักรจะหายไปในทันทีอย่างน่าแปลกประหลาดในการอพยพที่ลึกลับจากโลกด้ วยฤทธิ์ เดชอํานาจที่
ยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่จําเป็ นต้ องมีหมายบอกเหตุ คริ สตจักรเกิดขึ ้นมาอย่างลึกลับและจะหายไปในเมฆแห่งสวรรค์
อย่างลึกลับ
การพยากรณ์หยุดลงเมื่ออิสราเอลปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของตน และพระเจ้ าพิพากษาอิสราเอลและให้ เขาตามืดบอดทาง
ฝ่ ายวิญญาณ และการพยากรณ์จะไม่เริ่ มต้ นจนกว่าคริ สตจักรจะได้ รับไป และพระเจ้ าจะทรงให้ ความใส่ใจทังหมดกั
้
บชาวยิวและ
กรุงเยรูซาเล็ม เหตุการณ์ ต่อไปในการพยากรณ์ คือการทรงรั บคริสตจักรขึน้ ไป เมื่อพระเจ้ าทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป พระองค์จะ
หันไปหาอิสราเอลอีกครัง้ และตังเขาเป็
้
นชนชาติขึ ้นใหม่
พระองค์จะให้ เขาได้ ฟืน้ จากความไม่เชื่อและเสด็จมายังโลกนี ้อีกครัง้ เพื่อนัง่ บนบัลลังก์ของดาวิด
การสําเร็จในชีวติ ของบุคคล
การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผู้เชื่อที่บงั เกิดใหม่ทกุ คนจะต้ องได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ โดยมีหมายสําคัญเป็ นการพูดภาษาต่างๆ ซึ่งทําให้ งานแห่ง
ความรอดในประสบการณ์การบังเกิดใหม่สําเร็จสมบูรณ์ พระเยซูทรงกล่าวถึงเรื่ องนี ้เมื่อสนทนากับนิโคเดมัสว่า “เราบอกความจริ ง
แก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บงั เกิ ดใหม่จากนํ้าและพระวิ ญญาณ ผู้นนั้ จะเข้าในแผ่นดิ นของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิ ดจากเนือ้ หนังก็เป็ นเนื ้
หนัง และซึ่งบังเกิ ดจากพระวิ ญญาณก็เป็ นวิ ญญาณ อย่าประหลาดใจที เ่ ราบอกท่านว่าท่านทัง้ หลายต้องบังเกิ ดใหม่” (ยอห์น 3:57)
การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นส่วนสําคัญในงานแห่งความรอด ธรรมิกชนจําเป็ นต้ องมีพระวิญญาณที่ให้
ชีวิตเพื่อให้ ได้ รับขึ ้นไปจากโลกนี ้เมื่อพระเจ้ าเสด็จมา
มีผ้ ทู ี่จะกล่าวว่าประสบการณ์ นี ้เป็ นการเทพระวิญญาณเพียงครัง้ เดียวเพื่อทําให้ เกิดคริ สตจักรขึ ้นมาในวันเพ็นเทคอสต์
เป็ นประสบการณ์ ของคริ สตจักร แต่จริ งๆ แล้ ว การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นประสบการณ์ส่วนตัว ขอยํ ้าว่า ผู้เชื่อทุกคนที่บงั เกิ
ใหม่จะต้ องมีประสบการณ์ เพ็นเทคอสต์ของตนเอง (ต้ องได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์) ข้ อพระคัมภีร์กล่าวไว้ ชดั เจนว่า “และคน
ทัง้ หลายทีอ่ ยู่ใต้เนือ้ หนัง จะเป็ นทีช่ อบพระทัยพระเจ้าก็หามิ ได้ ถ้าพระวิ ญญาณของพระเจ้าทรงสถิ ตอยู่ในท่านทัง้ หลายจริ งๆ แล้ว
ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนือ้ หนัง แต่อยู่ใต้พระวิ ญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิ ญญาณของพระคริ สต์ ผู้นนั้ ก็ไม่เป็ นของพระองค์ และถ้าพระคริ สต์
อยู่ในท่านทัง้ หลายแล้ว ถึ งแม้ว่าร่ างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิ ตของท่านก็จะดํ ารงอยู่เพราะความชอบ
ธรรม” (โรม 8:8-10)
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พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นฤทธิ์ เดชที่พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ ซึ่งจะช่วยธรรมิกชนของพระเจ้ าให้ มีชีวิตอยู่อย่างเป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้ า ฤทธิ์ เดชอํานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างแน่นอนเพื่อให้ มีชีวิตที่แยกออกบริ สุทธิ์ “แต่ท่าน
ทัง้ หลายเป็ นชาติ ที่พระองค์ ทรงเลื อกไว้แล้ว เป็ นพวกปุโรหิ ตหลวง เป็ นประชาชาติ บริ สุทธิ์ เป็ นชนชาติ ของพระเจ้าโดยเฉพาะ
เพื ่อให้ท่านทัง้ หลายประกาศพระบารมี ของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรี ยกท่านทัง้ หลายให้ออกมาจากความมื ด เข้าไปสู่ความสว่างอัน
มหัศจรรย์ ของพระองค์...ดกู่ อนท่านที ร่ ัก ข้าพเจ้าขอวิ งวอนท่านทัง้ หลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้านเกิ ดเมื องนอน ให้เว้น
จากตัณหาของเนือ้ หนัง ซึ่งเป็ นข้าศึกต่อวิ ญญาณจิ ตของท่าน จงรักษาความประพฤติ อนั ดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพือ่ ว่าเมื ่อ
มี คนติ เตียนท่านว่าประพฤติ ชวั่ เขาจะได้เห็นการดีของท่าน และเขาจะได้สรรเสริ ญพระเจ้าในวันที พ่ ระองค์เสด็จมา” (1เปโตร 2:9,
11-12)
อัครทูตเปโตรสัตย์ซื่อต่อคนในยุคของเขาในการเทศนาทางเดียวที่จะได้ รับความรอด คือ กิจการ 2:38 เขาไม่เพียงแต่
เทศนาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เท่านัน้ แต่เห็นว่างานนี ้สําเร็จในผู้ที่ได้ รับความรอดในการรับใช้ ของเขา
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การแบ่ งเวลา - เจ็ดยุคสมัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความไร้ มลทิน - จากอาดัมถึงการทําความบาป
การมีสติรู้ ผิดชอบ - จากการทําความบาปถึงนํา้ ท่ วม
ระบบการปกครอง - จากนํา้ ท่ วมถึงอับราฮัม
คําสัญญา - จากอับราฮัมถึงโมเสส
พระบัญญัติ - จากโมเสสถึงพระคริสต์
คริสตจักร - จากเพ็นเทคอสต์ ถงึ การเสด็จมาครั ง้ ที่สอง
อาณาจักรหนึ่งพันปี - การครอบครองของพระคริสต์

ยุคเวลาสามสมัย
1. ยุคอื่นๆ [เอเฟซัส 3:5]
2. ยุคนี ้ [เอเฟซัส 2:2]
3. ยุคต่ อๆ ไป [เอเฟซัส 2:7]
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๓ ยุคคริสตจักร
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บทที่แปด
สี่เดือนแห่ งการเก็บเกี่ยว
สี่เดือนแห่ งการเก็บเกี่ยว
ในระหว่างเทศกาลเพ็นเทคอสต์และเทศกาลแห่งเสียงแตร มีระยะเวลาสี่เดือน ช่วงเวลานี ้คือยุคสมัยคริ สตจักรปั จจุบนั ซึง่
มนุษย์ไม่ทราบว่าข้ อความในกิจการ 2:38 จะได้ เทศนาแก่ชนชาติตา่ งๆ ไปอีกกี่ปี
้ ้ เราจะเห็นว่า ยุคแห่งพระคุณของพระ
พระเจ้ าทรงมีระบบเวลาที่แน่นอนในพระคัมภีร์ ซึง่ เราควรจะพิจารณาศึกษา ทังนี
เจ้ านี ้มีระยะเวลา 2,000 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างสิ่งต่างๆ ตามที่มีอยู่ พระเจ้ าทรงสร้ างเป็ นเวลาหกวันและในวันที่
เจ็ด พระองค์ทรงหยุดพัก ในภาพการพยากรณ์ถึงการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระเจ้ าเพื่อครอบครองโลกนี ้ อัครทูตเปโตรกล่าวถึง
เกณฑ์เกี่ยวกับตารางเวลาของพระเจ้ าของเรา “แต่ดูก่อนพวกทีร่ กั อย่าลืมความจริ งข้อนีเ้ สีย คือวันเดียวของพระเจ้าเป็ นเหมื อนกับ
พันปี และพันปี ก็เป็ นเหมื อนกับวันเดียว” (2เปโตร 3:8)
้
งนี ้
เมื่อใช้ เกณฑ์นนั ้ หนึง่ วัน = 1,000 ปี จะแสดงให้ เห็นตารางเวลาทังหมดดั
พระคัม ภี ร์ เ ก่ า จากเวลาของอาดัม ถึ ง เวลาที่
อิสราเอลปฏิเสธพระเยซูคริสต์
4,000 ปี
จากวันเพ็นเทคอสต์จนถึงปลายยุคคริสตจักรนี ้
2,000 ปี
6,000 ปี
มี อี ก 1,000 ปี ที่ ต้ อ งสํ า เร็ จ ตามคํ า พยากรณ์
เวลาแห่งการครอบครองหนึ่งพันปี เวลาในการ
หยุดพัก
เวลาสุดท้ าย
เวลาครองครองหนึง่ พันปี
1,000 ปี
ตารางเวลาทังหมด
้
7,000 ปี

4 วัน

เจ็ดเป็ นเลขที่ สมบูรณ์ ของพระเจ้ าและ
ตารางเวลา 7,000 ปี อาจเป็ นแผนการของพระเจ้ า
สําหรับยุคนี ้ เราไม่สามารถกําหนดเวลาเฉพาะใน
2 วัน
ปฏิทินแห่งประวัติศาสตร์ ของพระเจ้ าได้ เพราะไม่
6 วัน
สามารถรู้ วันหรื อชั่วโมงที่พระองค์ จะเสด็จมาได้
อย่า งไรก็ ต าม พระองค์ ต รั สให้ เ ราสัง เกตหมาย
สํ า คั ญ ของเวลาต่ า งๆ เราอาจไม่ ไ ด้ ล่ ว งหลับ
เหมือนเช่นคนอื่นๆ
สถานะของอิสราเอลในยุคสมัยนี ้
1 วัน
ในยุคคริ สตจักรนี ้ ชนชาติอิส ราเอลไม่
หรื อ 7 วัน
สามารถเข้ าใจการเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์
ได้ สาเหตุที่สําคัญของความมืดบอดนันเป็
้ นผลลัพธ์จากการกระทําของเขาเอง ข้ อพระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการรับใช้ ของพระเยซูว่า
“พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมื องของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมื องของพระองค์ไม่ได้ตอ้ นรับพระองค์” (ยอห์น 1:11)
การที่ชาวยิวปฏิเสธว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ใช่พระเมสสิยาห์เป็ นการดูหมิ่นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างร้ ายแรง พวกฟาริ สีและ
สะดูสีได้ กล่าวหาว่าพระเยซูเป็ นพวกผีมาร (มัทธิว 12:24) พวกยิวเดียวกันนี ้ได้ ขอให้ ตรึงพระเยซูไว้ ที่ไม้ กางเขน และยังได้ กล่าวอีก
ว่า “ให้ความผิ ดด้วยเรื ่องความตายของเขาตกอยู่แก่เรา”
ในยุคนี ้ อิสราเอลได้ เตร็ ดเตร่ จากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่ง ถูกเฆี่ยนตี ทรมาน กักขังและฆ่าอย่างโหดร้ าย การปฏิเสธพระ
เมสสิยาห์ทําให้ ชาติอิสราเอลเศร้ าสลด “เพราะว่าพงศ์พนั ธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริ ย์ และไม่มีเจ้านายเป็ นเวลานาน ทัง้
” (โฮเชยา 3:4)
จะไม่มีการสักการบชา
ู หรื อเสาศักดิ์ สิทธิ์ หรื อเอโฟด หรื อรปพระ
ู
สุดปลายของยุคนี ้
ทุกยุคสมัยสิ ้นสุดลงเพราะมนุษย์ไม่สามารถปกครองโลกนี ้อย่างเหมาะสม และสมัยของเรานี ้ก็จะเป็ นเช่นนัน้ โลกปั จจุบนั
นี ้มีความสําเร็ จทางวิทยาศาสตร์ มากมาย แต่การมีชีวิตทันสมัย เครื่ องบินเจ็ท รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และบ้ านสมัยใหม่ แต่
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ยังคงเป็ นความล้ มเหลวที่เลวร้ าย คุณค่าที่ถกู ต้ องไม่ได้ อยู่ที่ราคาของ “สิ่งของ” แต่อยู่ที่อปุ นิสยั ของบุคคล ความยิ่งใหญ่ที่แท้ จริ ง
เกิดจากชีวิตอันมีศีลธรรมและสะอาดซึง่ นํามนุษย์ออกจากความบาปที่เสื่อมทรามได้ โลกจมลงสูช่ ีวิตที่ปราศจากศีลธรรม ด้ วยการ
ใช้ ยาเสพติดและการไม่มีการเหนี่ยวรัง้ ทางศีลธรรมอย่างแท้ จริง
โลกที่เลวร้ ายในปั จจุบนั อยูท่ ี่ขอบของเวลาที่มืดที่สดุ
ตามคําพยากรณ์เกี่ยวกับเทศกาลของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ ากําลังจะหันกลับไปหาประชาชาติที่พระองค์ทรงเลือก ซึ่งคือ
อิสราเอล
ความมืดของ “วันขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” จะเกิดขึ ้น เวลาทนทุกข์เวทนาจะเกิดขึ ้นกับโลกที่อธรรมนี ้ด้ วยความกริ ว้ โกรธ
ของพระเจ้ า
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บทที่เก้ า
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ กับอิสราเอล
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ กับอิสราเอล
“ไม่ ให้ ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้ าไปได้ ”
เรื่ องของยาโคบและเอซาวเป็ นการสําแดงถึงความจริงแห่งคําพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ อย่างหนึง่ ในพระคัมภีร์
เอซาว บุตรหัวปี ของอิสอัค เป็ นผู้ที่จะรับตําแหน่งบิดาของครอบครัว เขาจะได้ เป็ นผู้ปกครองครอบครัวคนต่อไป เขามีสิทธิ์
โดยกําเนิดที่จะรับมรดกของบิดา แต่เขาทําความผิดที่เลวร้ ายในการไม่ใส่ใจการอวยพรที่ทรงสัญญาไว้ พระคัมภีร์ไม่ได้ เขียนว่าเอ
ซาวเป็ นบุตรที่ไม่เชื่อฟั ง แต่บอกว่าเป็ น “คนผิดธัมมะ” และ “ดูหมิ่นสิทธิบตุ รหัวปี ของตน” คําว่าผิดธัมมะมีหลายความหมาย แต่
ความหมายสําหรับเอซาวนันคื
้ อ “ไม่ใส่ใจ” เอซาวไม่ใส่ใจสิทธิบตุ รหัวปี ของตนจนไม่เคยเรี ยนรู้เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของการเป็ น
บุตรหัวปี ในการที่จะเป็ นผู้ปกครองครอบครัวของบิดา โดยสรุ ป เอซาวมีใจตามอย่างทางโลกและเห็นความพอใจทางโลกมากกว่า
ความยินดีในการอวยพรของพระเจ้ า เขาเป็ นผู้ที่แสวงหาความพอใจและความยินดีของชีวิต
ยาโคบตรงข้ ามกับเอซาวโดยสิ ้นเชิง ยิ่งเขาได้ ร้ ูเกี่ยวกับผู้ปกครองครอบครัวในอดีตมากเท่าใด เขามีความตื่นเต้ นต้ องการ
ที่จะได้ การอวยพรจากบิดามากยิ่งขึ ้นเท่านัน้
เราได้ แต่สนั นิษฐานสิง่ ที่เกิดขึ ้นเมื่อครัง้ ที่ยาโคบและเอซาวเป็ นเด็กๆ ในความเห็นของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเห็นยาโคบเป็ นผู้ที่
รักสิง่ ที่เกิดขึ ้นในบ้ าน พยายามไม่หลับ ฟั งเรื่ องราวของปู่ อับราฮัมอย่างตังใจครั
้
ง้ แล้ วครัง้ เล่า และฟั งเรื่ องราวการเผชิญหน้ ากับพระ
เยโฮวาห์เจ้ าของบิดา ส่วนเอซาวกลับนัง่ เหลาลูกธนูอยู่และฝั นถึงวันรุ่งขึ ้น หวังว่าจะฆ่าสัตว์เพื่อจะโอ้ อวดได้ อีก เอซาวไม่ใส่ใจที่จะ
แสวงหาตําแหน่งที่เขาควรจะได้ รับ เขาไม่เคยเข้ าใจคุณค่าอันยิ่งใหญ่ แต่ยิ่งยาโคบได้ ยินเกี่ยวกับสิทธิบตุ รหัวปี มากเท่าไร เขายิ่งหิว
้นเท่านัน้
กระหายและปรารถนาที่จะได้ สทิ ธินนมามากขึ
ั้
ยาโคบปรารถนาที่จะได้ การอวยพรจากพระเจ้ ามากจนเขาพร้ อมที่จะจากมารดา บิดา และครอบครัวไปเพื่อให้ ได้ การอวย
พรนันมา
้ เขาซื ้อสิทธิบตุ รหัวปี อย่างถูกต้ องและขโมยการอวยพรไปจากเอซาว เขาไม่ได้ เป็ นตัวโกงเหมือนที่บางคนคิด พระคัมภีร์
กล่าวว่าเขาเป็ นผู้แย่งชิงสิ่งที่เอซาวพี่ชายควรที่จะได้ รับ ยาโคบได้ เอามงกุฎของพี่ชายมา ในเวลาต่อมา ยาโคบต้ องชดใช้ ค่าการ
อวยพรที่เขาได้ รับมา ท้ ายที่สดุ เขาต่อสู้กบั ทูตของพระเจ้ าจนได้ รับการอวยพรที่เขาปรารถนาเป็ นอย่างยิ่ง ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
ในทันที เขาไม่ใช่ยาโคบผู้แย่งชิงอีกต่อไป ชื่อของเขาเปลี่ยนเป็ นอิสราเอล เจ้ าชายที่มีอํานาจจากพระเจ้ า อิสราเอลกลายเป็ นชาติที่
ยิ่งใหญ่และเป็ นของพระเจ้ า
เวลาผ่านไป ชาติอิสราเอลเป็ นเหมือนเอซาวในอดีต เขาเริ่มไม่เห็นค่าของการอวยพรจากบิดาแห่งสวรรค์ของพวกเขา เมื่อ
พระเยซูเสด็จมาท่ามกลางพวกเขา เขาไม่ใส่ใจสง่าราศีในมรดกของเขาแม้ แต่น้อย แม้ แต่พวกปุโรหิตก็มีการดูหมิ่น เขาไม่ทราบ
เกี่ยวกับการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ในการสวมมงกุฎของพระบิดาแห่งสวรรค์ของพวกเขา
ผู้นําทางศาสนาในสมัยพระเยซูไม่ใส่ใจพระองค์และกล่าวว่า “เราไม่ต้องการคุณ เยซู เรามี อบั ราฮัมเป็ นบิ ดาของเราอยู่
แล้ว” ประชากรที่พระเจ้ าทรงเลือกทําให้ ตนเองไม่เหมาะสมที่จะสวมมงกุฎของพระบิดา
วันเพ็นเทคอสต์มาถึง ในตอนแรกชาวยิวได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ด้วยความปี ติยินดี แต่อีกสองสามปี หลังจากนัน้ พวก
เขาหันไปจากทางของเขา พระคัมภีร์ได้ กล่าวถึงสิ่งที่เขามีในฐานะผู้ที่ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ ายเนื ้อหนังของพระเจ้ า “…ได้รับการ
ทรงให้เป็ นบุตรของพระเจ้า และพระสิ ริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานธรรม
บัญญัติ และพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญา” (โรม 9:4)
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่ได้ เทลงบนพวกเขาเป็ นพระสัญญา สิทธิในการรับใช้ พระเจ้ าก็เป็ นสัญญาของพวกเขา แต่เขาไม่
สามารถเห็นความมัง่ คัง่ ที่เขาได้ จากการอวยพรของพระเจ้ า (ยาโคบได้ กลายเป็ นเอซาว)
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ในเวลานัน้ เอง มีเสียงร้ องออกมาจากชายฝั่ งของอิสราเอลจากชายคนหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้ เขียนไว้ ว่าเป็ น “คนอย่ ูนอก
พระคริสต์ ขาดจากการเป็ นพลเมืองอิสราเอล และไม่ มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึง่ ทรงสัญญาไว้ น้ัน ไม่ มีที่หวังและอย่ ู
ในโลกปราศจากพระเจ้ า” (เอเฟซัส 2:12ข)
ชายคนนี ้ดูเหมือนจะอยู่ห่างจากความหวังที่จะได้ รับสิทธิ บุตรหัวปี ของพระบิดาแห่งสวรรค์มากกว่ายาโคบที่ต่อสู้กบั เอ
ซาว อย่างไรก็ตาม วันแล้ ววันเล่า เสียงเรี ยกร้ องจากชายฝั่ งซีซารี ยา ฟี ลิปปี ได้ ขึ ้นไปถึงสวรรค์ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์แสวงหา
การอวยพรตามที ่ทรงสัญญาไว้ พระเจ้าพระองค์ เจ้าข้า ข้าพระองค์ ปรารถนาที ่จะเป็ นผู้รับมรดกของพระบิ ดาแห่งสวรรค์ ของข้า
พระองค์ ” และโครเนลิอสั ชาวต่างชาติได้ แย่งชิงเอามงกุฎของยาโคบ (อิสราเอล) เพราะเขารักในสิ่งสารพัดของพระเจ้ า ในทาง
กลับกัน ยาโคบ (อิสราเอล) กลับเป็ นคนจรจัดเหมือนเช่นเอซาว ที่ไม่มีความหวังในโลกปั จจุบนั นี ้
พระเจ้ าทรงได้ ยินเสียงร้ องจากใจของโครเนลิอสั และหันไปหาโครเนลิอสั และชนชาวต่างชาติทงหลาย
ั้
ชาวอิสราเอลถูก
ทิ ้งไว้ ในความมืด กระจัดกระจายไปทัว่ โลกโดยที่ไม่มีความเชื่อ เพราะความหิวกระหายของชาวต่างชาติ พระเจ้ าทรงให้ เขาได้ เข้ า
มาเป็ นของพระองค์ และอิสราเอลยืนอยู่ห่างออกไปโดยที่ไม่มีกษัตริ ย์หรื อการอวยพรจากพระเจ้ า แต่เมื่อเราเข้ าใกล้ กาลสุดท้ าย
เราได้ รับคําเตือน “เราจะมาในเร็ วๆ นี ้ จงยึดมัน่ ในสิ่ งที เ่ จ้ามี เพือ่ ไม่ให้ผูใ้ ดชิ งเอามงกุฎของเจ้าไปได้” (วิวรณ์ 3:11) อัครทูตเปาโล
ยังเตือนเราอีกเกี่ยวกับความตามืดบอดของอิสราเอลว่า “...ก็เพราะเขาไม่เชือ่ แต่ทีท่ ่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื อ่ เท่านัน้ อย่าเย่อหยิ่ ง
ไปเลย แต่จงเกรงกลัว เพราะว่าเมื ่อพระองค์ มิได้ทรงงดโทษกิ่ งเหล่านัน้ ที ่เป็ นกิ่ งเดิ ม พระองค์ ก็จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมื อนกัน”
(โรม 11:20-21)
ทุกวันนี ้ มีเสียงเหมือนเช่นเสียงของฟาริสีในสมัยพระเยซูซงึ่ กล่าวเกี่ยวกับคริ สตจักรของพระเจ้ าว่า “เรารู้ จกั ความจริ ง เรา
เป็ นผู้ทีพ่ ระเจ้าทรงเลือก”
จริ งอยู่ที่เรารู้ จกั ความจริ ง แต่วิธีของเราอาจเป็ นทางฝ่ ายเนื ้อหนัง และผลที่เกิดอาจไม่เป็ นจริ ง การอ้ างว่ามีฤทธิ์อํานาจ
การอัศจรรย์ต่างๆ นัน้ แตกต่างจากการมีคุณสมบัติบริ สทุ ธิ์ ที่ก่อให้ เกิดงานเหล่านี ้อย่างแท้ จริ ง เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่คริ สตจักรของ
ชาวต่างชาติกําลังจะกลายเป็ นเอซาวและอิสราเอลจะกลับสูก่ ารอวยพรของพระเจ้ า
ทุกวันนี ้ในอิสราเอล มีชาวยิวไปอธิษฐานและครํ่ าครวญที่ซากกําแพงของพระวิหารเก่าในเยรูซาเล็ม พวกเขาร้ องว่า “พระ
เจ้าพระองค์เจ้าข้า โปรดเยี ย่ มเยี ยนชนชาติ ของพระองค์” อีกนานเพียงใดที่ชาวต่างชาติจะเป็ นเอซาวและอิสราเอลจะได้ ฟืน้ ขึ ้นมา
ใหม่
เทศกาลแห่งเสียงแตรอาจจะเริ่ มต้ นในวันนี ้ เวลาของชาวต่างชาติจะหมดลงเมื่อพระเจ้ าหันกลับไปหาอิสราเอล “ภรรยา
ในวัยหนุ่มของพระองค์”
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ฤดกาลเก็
บเกี่ยว
ู
ตารางที่ ๔
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการพยากรณ์
ฤดกาลเก็
บเกี่ยว
ู
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เทศกาลของพระเยโฮวาห์
ฤดกาลเก็
บเกี่ยว
ู
การชุมนุมค่าย

การคืนดีกบั พระเยโฮวาห์

ความยินดีในค่าย

เทศกาลแห่งเสียงแตร

วันแห่งการไถ่บาป

เทศกาลอยูเ่ พิง

คําพยากรณ์

คําพยากรณ์

คําพยากรณ์

เสียงแตรสุดท้ ายของ
คริสตจักรที่ได้ รับขึ ้นไป
1โครินธ์ 15:52
อิสราเอลกลับสู่
แผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้
อิสยาห์ 27:13

อิสราเอลกลับใจใหม่และ
ได้ รับการชําระล้ างจาก
ความบาป
เศคาริยาห์ 13:1

พลับพลาของดาวิด
ได้ สร้ างขึ ้นใหม่ –
การครอบครองหนึง่
พันปี
เฉลยธรรมบัญญัติ
30:5-10
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บทที่สบิ
เทศกาลแห่ งเสียงแตร
เทศกาลแห่ งเสียงแตร
เทศกาลแห่งเสียงแตรรับประกันความหวังใจของคริ สตจักรว่าพระเยซูคริ สตเจ้ าจะเสด็จกลับมาเพื่อรับคริ สตจักรของ
พระองค์ไปจากโลกที่ชวั่ ร้ ายนี ้
เทศกาลนี ้เป็ นจุดเริ่มต้ นของเทศกาลสามเทศกาลสุดท้ ายของอิสราเอล เทศกาลนี ้เริ่มต้ นด้ วยเสียงแตร
การเป่ าแตรเริ่ มขึ ้นเมื่ออิสราเอลยังพักแรมอยู่ในป่ ากันดาร หนังสือกันดารวิถีบทที่ 10:1-10 กล่าวถึงกําเนิดและการใช้
แตรเป็ นวิธีในการสื่อสารในการเดินทางในป่ ากันดาร แตรทําจากเงินที่ได้ จากการละลายเงินที่ถวายเพื่อการไถ่บาป กันดารวิถี
10:1-2 อธิบายเพิ่มเติมว่า “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘จงทําแตรเงิ นสองคันด้วยใช้คอ้ นทุบ เจ้าจงใช้แตรนัน้ เรี ยกชุมนุม และใช้รื้อ
ย้ายค่าย”
วัตถุประสงค์สําคัญสองประการในการเป่ าแตรได้ แก่
1. การเรี ยกให้ มาชุมนุม
2. การเรี ยกเพื่อให้ คา่ ยออกเดินทาง
การสําเร็จของคําพยากรณ์
ช่วงเวลาที่ยาวนานระหว่างเทศกาลเพ็นเทคอสต์และเทศกาลแห่งเสียงแตรดูเหมือนจะเป็ นระยะเวลาที่ปราศจากภารกิจ
ของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เวลานี ้เป็ นเวลาการเติบโตของคริ สตจักร ตลอดเวลานี ้ มีงานที่เงียบๆ เกิดขึ ้น พระเจ้ าได้ ทรงเก็บ
เกี่ยวผู้ที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ ได้ รับการล้ างด้ วยพระโลหิตจากชนชาติตา่ งๆ เข้ ามาทางคริสตจักรของพระองค์
ช่วงเวลานี ้เป็ นเวลาแห่งพระคุณของพระเจ้ าที่ประทานแก่มนุษย์ทุกคน ในขณะที่ยคุ นีส้ ิ ้นสุดลง จะมีความจริ งตามคํา
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ซงึ่ จะเกิดขึ ้นในทันที
1. คริสตจักรจะได้ รับขึ ้นไปจากโลกที่ชวั่ ร้ ายนี ้ (1เธสะโลนิกา 4:16; 1โครินธ์ 15:52)
้
รวบรวมกลับไปยังแผ่นดินของตน (อิสยาห์ 11:11-12; โรม 11:25)
2. ชาติอิสราเอลทังหมดจะได้
ในปลายยุคคริ สตจักร จะมีการเป่ าแตรสองครัง้ ครัง้ หนึ่งสําหรับผู้ที่ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้ า ซึ่งคือ
คริสตจักร ครัง้ ที่สองสําหรับผู้ที่ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ ายเนื ้อหนังของพระเจ้ า ซึง่ คือชาวอิสราเอล
ส่วนที่พิเศษยิ่งและบางครัง้ ไม่มีใครสังเกตเห็นคือ การเป่ าแตรจะแสดงถึงข้ อความที่ชดั เจนสองข้ อความที่อยู่ในข้ อพระ
คัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่
ข้ อความแรกคือ “ข่าวประเสริ ฐเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์” (ในที่นี ้ หมายถึงแผ่นดินที่พระเยซูทรงปกครองบนโลกนี ้ในฐานะ
กษัตริ ย์ และอิสราเอลเป็ นปุโรหิตในแผ่นดินนัน)
้ ข้ อความนี ้มีการเทศนาเป็ นครัง้ แรกโดยยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาและเป็ นข้ อความแห่ง
การกลับใจใหม่ การบัพติศมาด้ วยนํ ้า และการยอมรับพระเยซูคริสต์เป็ นพระเมสสิยาห์ ข้ อความของยอห์นคือ “จงกลับใจเสียใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้ แล้ วกษัตริ ย์กําลังจะเสด็จมาเพื่อให้ คําอธิษฐาน “ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์
เป็ นอย่างไรก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
้
นดินโลก” สําเร็จเป็ นจริง
อิสราเอลปฏิเสธข้ อความนี แ้ ละเมื่ อไม่เชื่ อคําเทศนานัน้ เขาก็ได้ ปฏิเสธว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ เป็ นพระเมสสิยาห์และ
กษัตริย์ของพวกเขา แต่ บรรดาอัครทูตและชาวอิสราเอลทังหมดรู
้
้ ความหมายของข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ คําถามสุดท้ ายที่
อัครทูตถามพระเยซูคือ “พระองค์จะทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให้แก่ชนอิ สราเอลในครั้งนีห้ รื อ” (กิจการ 1:6) อิสราเอลมีโอกาส
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แต่ได้ ปฏิเสธพระเมสสิยาห์และกษัตริ ย์ของตน และตอนนี ้ข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ จึงถูกระงับไป ในขณะนี ้ พระเจ้ าทรง
ช่วยโลกนี ้ให้ รอดด้ วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทางคําเทศนาข่าวประเสริฐของคริสตจักร (กิจการ 2:38)
หลายคนสับสนเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี ้ กับข่าวประเสริ ฐของคริ สตจักรที่ทําให้ มนุษย์ได้ อยู่ใน
สวรรค์ของพระเจ้ า พระเยซูทรงตรัสในมัทธิว 24 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะนําไปสูก่ ารตังแผ่
้ นดินสวรรค์บนโลกนี ้ ในมัทธิว 24:14 พระ
เยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริ ฐเรื ่องแผ่นดิ นของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทัว่ โลก ให้เป็ นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที ่ปลายจะ
มาถึง”
พระเยซูไม่ได้ ตรัสถึงการเทศนาของคริ สตจักรเพราะในเวลานันยั
้ งไม่มีคริ สตจักร พระองค์ตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี ้
ให้ จําว่า คริ สตจักรยังไม่เกิดขึ ้นและอัครทูตไม่ร้ ู เกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐที่ทําให้ มนุษย์ได้ อยู่ในสวรรค์ ซึ่งตอนนี ้มีการเทศนากันในยุค
คริสตจักร
การแปลมัทธิว 24:24 กันอย่างกว้ างขวางและผิดนันๆ
้ คือ จะต้ องมีการเทศนาข่าวประเสริ ฐในกิจการ 2:38 ทัว่ โลกก่อนที่
พระเจ้ าจะทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็ นการผสมข้ อความสองข้ อความไว้ ด้วยกัน ประการแรก การทรงรับขึ ้นไป
ไม่ได้ ทําให้ ยคุ นี ้สิ ้นสุดลง แต่เป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่จะทําให้ ยคุ สมัยนี ้สิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ ยุคสมัยนี ้จะสิ ้นสุดลงหลังจากพระเจ้ า
ทรงเสด็จมาโลกนี ้เป็ นครัง้ ที่สองและหลังจากการครอบครองหนึ่งพันปี แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกนี ้ พระองค์จะทรงตังแผ่
้ นดิน
สวรรค์บนโลกนี ้ ในเวลานัน้ จะมีการเทศนาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์บนโลกอีกครัง้ แก่ชนชาติทงปวง
ั้
ชาวยิวที่เชื่อจะนําการเทศนานี ้
ง่ จะทําให้ ยคุ นี ้สิ ้นสุดลง แต่ก่อนที่จะถึงเวลานัน้ คริ สตจักรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์มีงานอันยิ่งใหญ่ที่จะต้ อง
ไปยังมนุษย์ทงปวงซึ
ั้
ทํา
การสําเร็จของคําสัญญาฝ่ ายวิญญาณ
การทรงรั บคริสตจักรขึน้ ไป
เหตุการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในการพยากรณ์กําลังจะเริ่ มต้ นขึ ้น ช่วงเวลาที่ไม่มีการพยากรณ์อนั ยาวนาน แต่มีการเรี ยกผู้ที่
ได้ รับคําสัญญาทางฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้ านี ้ จะจบลงด้ วยเสียงแตรที่จะดังขึ ้นจากทางเข้ าสวรรค์
มีแต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ทราบวันและเวลาในการทรงเรี ยกนี ้ แต่เรารู้วา่ เวลานันใกล้
้ เข้ ามาแล้ ว เราต้ องตระหนักว่าการทรงรับ
คริสตจักรขึ ้นไปไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การฟื น้ ฟูทวั่ โลกที่ยิ่งใหญ่ การเก็บเกี่ยวของคริสตจักรเป็ นงานที่สมํ่าเสมอ
อิสราเอลไม่มนั่ คงในพระหัตถ์ของพระเจ้ า อิสราเอลเริ่ มหันไปหาพระเจ้ าในการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ครัง้ แรกในเยรู ซาเล็ม แต่
กลับกลายเป็ นเพียงงานช่วงสันๆ
้ ด้ วยผลแรกที่ได้ รอดเท่านัน้ ตอนนี ้ อิสราเอลคอยให้ โรม 11:25-26 สําเร็ จในการฟื น้ ฟูทวั่ โลกใน
กาลสุดท้ ายเพื่อให้ อิสราเอลกลับมาสูฝ่ ่ ายวิญญาณ
ยุคคริ สตจักรจะจบลงในเวลาเดียวกันกับที่พระเจ้ าทรงหันมาหาอิสราเอลอีกครัง้ โรม 11:25 กล่าวว่า “พี ่น้องทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึ งอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันลํ้าลึกนี ้ คือเรื ่องที บ่ างคนในพวกอิ สราเอลมี ใจแข็งกระด้างไป จน
ทําให้ พวกต่ างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน”
การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปจะมีหมายสําคัญคือการเพิ่มชาวต่างชาติคนสุดท้ ายที่จะทําให้ ร่างกายต่างชาติในคริ สตจักร
ครบจํานวน มีเพียงพระเจ้ าแห่งสวรรค์เท่านันที
้ ่ทราบจํานวนที่แน่นอน เราทราบว่าคริ สตจักรจะเป็ นผู้ที่ได้ ปกครองและครอบครอง
ร่วมกับพระองค์ (วิวรณ์ 5:9-10) ข้ อพระคัมภีร์กล่าวแก่เราเมื่อร่างกายนี ้ครอบจํานวนว่า “ในชัว่ ขณะเดียว ในพริ บตาเดียวเมื่อเป่ า
แตรครั้ งสุดท้ าย เพราะว่ าจะมีเสียงแตร และคนที ต่ ายแล้วจะเป็ นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื ่ อย แล้วเราทัง้ หลายจะถกเปลี
ู ย่ นแปลง
ใหม่” (1โคริ นธ์ 15:52)
มีการอธิบายถึงเหตุการณ์นี ้ต่อไปใน 1เธสะโลนิกา 4:16-17 “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยพระ
ดํารัสสัง่ ด้วยสําเนี ยงเรี ยกของเทพบดี และด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทัง้ ปวงในพระคริ สต์ ที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้ นมาก่อน
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หลังจากนัน้ เราทัง้ หลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถกรั
ู บขึ้ นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่ านัน้ และจะได้พบองค์ พระผู้เป็ นเจ้าในฟ้าอากาศ
อย่างนัน้ แหละ เราก็จะอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้าเป็ นนิ ตย์”
บางคนสับสนเรื่ องเสียงแตรสุดท้ ายในหนังสือ 1โครินธ์ กับเสียงแตรทังเจ็
้ ดในหนังสือวิวรณ์ จึงเชื่อว่าคริ สตจักรจะไม่ได้ รับ
ขึน้ ไปจนกว่าจะถึงกลางช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ เวทนา แต่เราต้ องสังเกตอย่างใกล้ ชิดว่า เสียงแตรสองครัง้ ที่เปาโลอ้ างถึงไม่
เกี่ยวข้ องกับเสียงแตรในหนังสือวิวรณ์ เขาอ้ างถึงเสียงแตรตามคําทํานายในเทศกาลแห่งเสียงแตรของอิสราเอล
เสียงแตรสองครัง้ ของอิสราเอลนี ้จะดังขึ ้นติดกันอย่างรวดเร็ ว เสียงแรกเป็ นการเรี ยกชุมนุมผู้ที่ตายในพระคริ สต์จะเป็ น
ขึ ้นมาจากหลุมฝั งศพ เสียงแตรที่สองหรื อครัง้ สุดท้ ายนันเพื
้ ่อ “การเดินทางของค่าย” แตรนี ้จะดังขึ ้นพร้ อมกับเสียงตะโกนจาก
สวรรค์เมื่อเสียงของพระเจ้ าเรี ยกคริสตจักรที่มีคา่ ซึง่ ได้ ซื ้อมาด้ วยโลหิตของพระองค์เองไปสูเ่ มฆแห่งพระสิริ
การสําเร็จของคําสัญญาฝ่ ายเนือ้ หนัง
สภาของกรุ งเยรู ซาเล็มตอบคําถามเกี่ยวกับภารกิจของคริ สตจักรว่า “พระเจ้าได้ทรงเยี ่ยมเยี ยนคนต่างชาติ ครั้งแรก เพือ่
จะทรงเลื อกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทัง้ หลายให้เป็ นของพระองค์ คําของผ้ ูเผยพระวจนะก็สอดคล้ องกับเรื่ องนี้” (กิจการ
15:14-15)
จากนัน้ เราได้ อ่านว่ า
“ภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพลับพลาของดาวิ ดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่” (กิจการ 15:16)
การเรี ยกอิสราเอลกับส่ ูแผ่ นดินของเขา
หลังจากได้ ทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป เหตุการณ์ ต่างๆ ในกาลสุดท้ ายจะเกิดขึ ้นในเวลาอันรวดเร็ ว พระเจ้ าทรงกระทําการ
อย่างรวดเร็วในชาติอิสราเอล
วัตถุประสงค์ประการที่สองของเสียงแตรครัง้ ที่สอง คือ เพื่อเรี ยกลูกหลานอิสราเอลที่ถูกปฏิเสธและกระจัดกระจายไป
และพระวิญญาณของพระเจ้ าจะทรงเริ่ ม “การเดินทางของค่าย” กลับไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ดังนัน้ ชาวยิวจํานวนมากใน
ชาติอิสราเอลจะรวมกับชาวยิวล้ านๆ คนจากชาติตา่ งๆ ทัว่ โลก บรรดาคําพยากรณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์เก่าจะสําเร็จลง เช่น “และใน
วันนัน้ เขาจะเป่ าเขาสัตว์ใหญ่ และบรรดาผู้ทีก่ ําลังพิ นาศอยู่ในแผ่นดิ นอัสซี เรี ย และบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยังแผ่นดิ นอี ยิปต์จะมา
นมัสการพระเจ้า บนภเขาบริ
สทุ ธิ์ ทีเ่ ยรซาเล็
ู
ู ม” (อิสยาห์ 27:13) (ดูอิสยาห์ 11:11-12; 24:13,15; อิสยาห์ 23:5-6)
การกลับมาครัง้ นี ้เป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อสร้ างชาติอิสราเอลขึ ้นใหม่และการตังบั
้ ลลังก์ของดาวิดขึ ้นอีกครัง้ หลังจากที่ไม่มี
กษัตริย์มาเป็ นเวลาหลายปี
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บทที่สบิ เอ็ด
เทศกาลแห่ งการคืนดี
เทศกาลแห่ งการคืนดี
[เลวีนิติ 23:26-32]
หรื อ
วันแห่ งการไถ่ บาป
[เลวีนิติ 16:1-34]
มีการประกอบพิธีวนั แห่งการไถ่บาปในเยรูซาเล็ม ทุกๆ ปี ในวันนี ้ มหาปุโรหิตจะเพื่อนําโลหิตบูชาเข้ าไปยังอภิสทุ ธิสถาน
เพื่อคลุมความผิดบาปของอิสราเอล เป็ นวันแห่งการคืนดีเมื่ออิสราเอลเข้ ามาต่อหน้ าพระเยโฮวาห์เจ้ าด้ วยความถ่อมใจ และ
สารภาพการละเมิดของตน เพราะวันแห่งการไถ่บาปเป็ นวันแห่งการชําระความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นการ
เฉลิมฉลองที่ปีติยินดี แต่เป็ นสถานที่ที่ซงึ่ มีความตายคอยอยูแ่ ละชีวิตใหม่เริ่มต้ นขึ ้น
มหาปุโรหิตดําเนินการตามคําสัง่ จากพระวจนะของพระเจ้ าอย่างเคร่ งครัดในการเตรี ยมตนเองเพื่อปฏิบตั ิต่อพระพักตร์
พระเจ้ าผู้บริ สทุ ธิ์ อิสราเอลอดอาหารและเป็ นทุกข์ในวิญญาณ ครํ่ าครวญในการกลับใจใหม่ตอ่ ทางแห่งความผิดบาป บทบัญญัต
ของพระเจ้ าระบุไว้ เคร่งครัดเกี่ยวกับผู้สํานึกผิดที่จะมาแสดงตัวต่อพระพักตร์ พระองค์ ผู้ที่ได้ ละเมิดในวันนี ้จะต้ องตาย “ในวันที ่สิบ
ของเดือนทีเ่ จ็ดนีเ้ ป็ นวันทําการลบมลทิ น จะเป็ นวันประชุมบริ สทุ ธิ์ แก่เจ้า และเจ้าจงบังคับใจตนเอง และนําเครื ่องบชาด้
ู วยไฟถวาย
แด่พระเจ้า ในวันเดี ยวกันนัน้ เจ้าอย่าทํางานใดๆ เพราะเป็ นวันทําการลบมลทิ น ที ่จะทําการลบมลทิ นของเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้า ในวันเดียวกันนีถ้ า้ ผู้ใดไม่บงั คับใจก็ให้อเปหิ ผนู้ นั้ เสียจากท่ามกลางชนชาติ ของตน” (เลวีนิติ 23:27-29)
คําพยากรณ์ ท่ ีสาํ เร็จในอิสราเอล
อิสราเอลคืนดีกับพระเจ้ า
เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในวันไถ่บาปเป็ นการเล็งถึงการเสด็จมาบนโลกอีกครัง้ การปรากฏพระองค์ครัง้ แรกกับครัง้ ที่สอง
ช่างมีความแตกต่างกันเหลือเกิน ครัง้ แรกพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดต้ องทนทุกข์ทรมาน และครัง้ ที่สองทรงเสด็จมาในพระ
สิริในฐานะพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล จอมกษัตริ ย์และจอมเจ้ านาย การเสด็จมาของพระองค์จะทําให้ อิสราเอลได้ รวมกัน “แต่พอ
สิ้ นความทุกข์ ลําบากแห่งวันเหล่านัน้ แล้ว ดวงอาทิ ตย์ จะมื ดไป และดวงจันทร์ จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้า และ
บรรดาสิ่ งทีม่ ี อํานาจในท้องฟ้าจะสะเทื อนสะท้าน เมื อ่ นัน้ นิ มิตแห่งพระบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทกุ ชาติ ทวั่ โลกจะ
ตี อกร้ องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์ เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิ ริเป็ นอันมาก พระองค์ ทรงใช้เหล่าทตู
สวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่ งนัก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที พ่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทัง้ สีท่ ิ ศนัน้ ตัง้ แต่ทีส่ ดุ ฟ้าข้าง
นีจ้ นถึงทีส่ ดุ ฟ้าข้างโน้น” (มัทธิว 24:29-31)
หมายเหตุ: การรวบรวมนี ้ไม่ใช่การรวมคริ สตจักรเหมือนเช่นที่บางคนคิด แต่เป็ นการรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายกันไป
ทัว่ แผ่นดินโลกนี ้ “ถ้ามี คนของท่านที ถ่ ูกขับไล่ไปอยู่สดุ ท้ายปลายสวรรค์ จากที น่ นั่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่าน
ให้มา จากทีน่ นั่ พระองค์จะทรงนําท่านกลับ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:4) ผู้ที่เหลือซึง่ ได้ รวบรวมกันนี ้จะได้ คืนดีกบั พระเยซูคริ สต์ พระ
เมสสิยาห์ของพวกเขาอย่างแท้ จริ ง เวลานี ้เป็ นการเก็บเกี่ยวการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ที่จะปิ ดยุคนี ้ เป็ นวันที่อิสราเอลจะได้ บพั ติศมาด้ วย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “ในวันนัน้ จะมี นํ้าพุพลุ่งขึ้นสําหรับราชวงศ์ของดาวิ ดและชาวเยรซาเล็
ู ม เพือ่ จะชําระเขาให้พน้ จากบาปแล
ความไม่สะอาด” (เศคาริ ยาห์ 13:1)
ความยิ่งใหญ่ของการฟื น้ ฟู “ฝนชุกปลายฤดู” ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ าคือ อิสราเอลทังหมดจะรู
้
้ ว่าพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระเมสสิยาห์และกษัตริ ย์ “ในวันนัน้ เราจะแสวงที ่จะทํ าลายประชาชาติ ทงั้ สิ้ น ซึ่ งเข้ามาต่อสู้เยรซาเล็
ู ม และเราจะเท
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วิ ญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดและการวิ
งวอนบนราชวงศ์ดาวิ ดและชาวเยรซาเล็
ู
ู ม ดังนัน้ เมื ่อเขาทัง้ หลายมองดเรา
ู ผู้ซึ่งเขาเองได้
แทงเขาจะไว้ทกุ ข์ เพือ่ ท่าน เหมื อนคนไว้ทกุ ข์ เพื อ่ บุตรคนเดี ยวของตน และร้ องไห้อย่างขมขื ่นเพือ่ ท่าน เหมื อนอย่างคนร้องไห้เพื อ่
บุตรหัวปี ของตน ในวันนัน้ การไว้ทกุ ข์ เพือ่ ฮาดัดริ มโมน ณ ที ร่ าบเมกิ ดโด” (เศคาริยาห์ 12:9-11) (ดูโยเอล 2:29-32; เอเสเคียล 37)
เปาโลเขียนไว้ ในโรม 11:26 ว่า “พวกอิ สราเอลทัง้ ปวงก็จะได้รบั ความรอด”
คําพยากรณ์ ท่ ีสาํ เร็จในคริสตจักร
[วิวรณ์ 19:11-15]
การกลับส่ ูแผ่ นดินโลกเพื่อปกครองและครอบครอง
เอโนค คนชั่วอายุที่เจ็ดจากอาดัมมองลงมาผ่านเวลาและเห็นวันที่ยิ่งใหญ่ แห่งสง่าราศีเมื่อธรรมิกชนของพระเจ้ าจะ
กลับมาที่แผ่นดินโลกกับพระเจ้ าเพื่อปกครองและครอบครองร่ วมกับพระองค์ “คนเหล่านีแ้ หละที ่เอโนค ซึ่ งเป็ นคนชัว่ อายุที่เจ็ ดนับ
จากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า นีแ่ น่ะ องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริ สทุ ธิ์ ของพระองค์เป็ นหมื น่ ๆ” (ยูดา 14)
การเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกอีกครั ง้ เพื่อตัง้ อาณาจักรหนึ่งพันปี เป็ นใจความสําคัญของคําพยากรณ์ ซึ่งทําให้ สญ
ั ญาใน
กิจการ 1:11 สําเร็ จ “...ชาวกาลิ ลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึ งเขม้นดฟู ้ าสวรรค์ พระเยซองค์
ู นีซ้ ึ่ งทรงรับไปจากท่านขึ้ นไปยังสวรรค์นนั้ จะ
เสด็จมาอี กเหมื อนอย่างที ่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์ เสด็จไปยังสวรรค์ นนั้ ” เหตุการณ์ นี ้จะทําให้ คําพยากรณ์ เกี่ยวกับเวลาที่
ยิ่งใหญ่นี ้ในพระคัมภีร์เก่าหลายคําพยากรณ์สําเร็จสมบูรณ์
“ในวันนัน้ พระบาทของพระองค์จะยื นอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่ งอยู่หน้าเมื องเยรซาเล็
ู มด้านตะวันออกและภเขามะกอก
ู
เทศนัน้ จะแยกออกเป็ นสองส่วน จากทิ ศตะวันออกไปทิ ศตะวันตก โดยมี หบุ เขากว้างมากคัน่ อยู่ ภเขากึ
ู ่งหนึ่งจึ งจะถอยไปทางเหนือ
และอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้” (เศคาริยาห์ 14:4)
การเสด็จกลับมาครัง้ นี ้เป็ นการเสด็จมาด้ วย “พระสิริ” เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อเอาชนะศัตรู ทรงเป็ น “จอมกษัตริ ย์และ
จอมเจ้ านาย”
มีเหตุผลที่เวลานี ้ล่าช้ า พระเจ้ าได้ ทรงใช้ เวลาในการเลือกคริสตจักรของพระองค์ คริ สตจักรที่ทรงรับขึ ้นไปจากผู้ที่ตายและ
มีชีวิตอยู่ ประกอบไปด้ วยร่างกายที่ถกู ทดลองและแท้ จริ งของผู้ที่ได้ พิสจู น์ตนเองว่าสามารถตัดสินทุกสิ่งได้ ด้วยพระวจนะของพระ
เจ้ า เมื่อคริ สตจักรนี ้กลับมากับพระเยซูเพื่อการต่อสู้ที่อารมาเกดโดน เขาจะไม่ใช่กลุ่มผู้ฝึกหัดที่ต้องรี บเข้ าสู่การรับใช้ อย่างรวดเร็ ว
เพื่อปกครองโลกนี ้ คริ สตจักรนี ้จะถูกทดลองและเป็ นร่างกายที่แท้ จริ งซึง่ ได้ นําเนื ้อหนังของตนไว้ อยู่ใต้ พระวจนะของพระเจ้ า เพราะ
คําเดียวกันนี ้เป็ นคําที่จะใช้ เพื่อตัดสินโลกและทูตสวรรค์ ธรรมิกชนจะตัดสินผู้อื่นในเรื่ องการมีชีวิตตามอย่างพระเจ้ าได้ อย่างไรถ้ า
ตัวเขาไม่เคยทําตามบัญญัติของพระเจ้ า คริ สตจักรได้ รับการเรี ยกออกมาเพื่อตัดสินโลกในกาลสุดท้ าย “ท่านไม่รู้หรื อว่าธรรมิ กชน
จะพิ พากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิ พากษาโลก ท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิ พากษาตัดสิ นเรื ่องเล็กๆ น้อยๆ หรื อ ท่านไม่รู้หรื อว่า
เราจะพิพากษาพวกทตสวรรค์
” (1โครินธ์ 6:2-3ก)
ู
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บทที่สบิ สอง
เทศกาลอย่ เู พิง
เทศกาลอย่ ูเพิง
[เลวีนิติ 23:33-44; เฉลยธรรมบัญญัติ 16:13-15]
เทศกาลอยู่เพิงเป็ นเทศกาลสุดท้ ายของเทศกาลที่กําหนดไว้ เจ็ดเทศกาล เทศกาลนี ้ถือกันในตอนท้ ายของการเก็บเกี่ยว
และดําเนินต่อไปเป็ นเวลาเจ็ดวัน
ในระหว่างเทศกาลอยูเ่ พิง ผู้คนทังหลายจะย้
้
ายออกจากบ้ านไปอยูใ่ นเพิงซึง่ เป็ นเหมือนกับซุ้มไม้ พระเจ้ าทรงกําหนดแบบ
ของกิ่งไม้ ทงหลายที
ั้
่ใช้ สร้ างเพิงของพวกเขา ซึง่ รวมถึง ใบอินทผลัมและกิ่งต้ นไค้ โดยใบอินทผลัมเป็ นสิ่งที่เตือนใจถึงตําบลเอลิมใน
การเดินทางในป่ ากันดาร และกิ่งต้ นไค้ เป็ นเครื่ องเตือนใจถึงการอยูใ่ นบาบิโลน (สดุดี 137:1-9)
เทศกาลอยูเ่ พิงเป็ นงานรื่ นเริ งที่มีความปี ติยินดีงานหนึ่ง เป็ นการเฉลิมฉลองที่มีความปี ติยินดีมากกว่าเทศกาลอื่นๆ อย่าง
แท้ จริ ง เป็ นเทศกาลที่จะถือปฏิบตั ิกนั ไปถึงการครอบครองหนึ่งพันปี และจะเป็ นการเลี ้ยงฉลองของเวลานัน้ ในการเลี ้ยงฉลองใน
้
งเยรู ซาเลมเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริ สต์ และเพื่อระลึกว่าอิสราเอล
ช่วงเวลาหนึ่งพันปี ตัวแทนของชาติต่างๆ ทังหมดจะมายั
เป็ นชาติที่สําคัญในชาติทงหลาย
ั้
“และอยู่มาบรรดาคนที ่เหลื ออยู่ในประชาชาติ ทงั้ ปวงซึ่ งยกขึ้ นมาสู้รบกับเยรซาเล็
ู ม จะขึ้ นไป
นมัสการกษัตริ ย์ปีแล้วปี เล่า คือพระเจ้าจอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู่เพิง” (เศคาริยาห์ 14:16) ชาติต่างๆ ที่ไม่ได้ สง่ ตัวแทนมายัง
เยรูซาเล็มเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ าจะประสบกับฝนแล้ งหรื อภัยพิบตั ิจากพระหัตถ์ของพระเจ้ า
คําพยากรณ์ ท่ ีสาํ เร็จบนโลก
เทศกาลอยู่เพิงจะเกิดขึ ้น โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการครอบครองอาณาจักรพันปี ของพระเยซูคริ สต์ แต่อาจสําเร็ จลงอย่าง
แท้ จริ งในท้ องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เมื่อมีการเลี ้ยงฉลองเทศกาลนี ้ในเวลาหนึ่งพันปี วันแห่งการคืนดีของอิสราเอลจะจบลง
ไปแล้ ว อิสราเอลที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่จะทําสัญญาอันบริ สทุ ธิ์กบั พระเจ้ าของเขาใหม่ ทังชาติ
้ จะได้ รับการชําระล้ างและรับการให้ อภัยจาก
ความผิดบาปของตน ดังนัน้ เขาจึงถือเทศกาลอยู่เพิงที่บริ สทุ ธิ์ได้ ด้วยความยินดี “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะนําท่านเข้า
มาในแผ่นดิ น ซึ่ งบรรพบุรุษของท่านยึดครองเพือ่ ท่านจะได้ยึดครอง และพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายจํ าเริ ญมัง่ คัง่ และทวี
มากขึ้นยิ่ งกว่าบรรพบุรุษของท่าน แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่านและใจของบุตรหลานของท่าน เพือ่ ท่าน
จะได้รกั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิ ตสุดใจของท่าน เพือ่ ท่านทัง้ หลายจะมี ชีวิตอยู่ได้ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงให้คําสาปแช่งเหล่านี ต้ กอยู่บนข้าศึกและศัตรผู้ ูข่มเหงท่านทัง้ หลาย และท่านทัง้ หลายจะฟั งเสี ยงของพระเจ้าอี กและรักษา
พระบัญญัติทงั้ สิ้ นของพระองค์ ซึ่ งข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี ้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจํ าเริ ญ
มัง่ คัง่ อย่างยิ่ ง ในกิ จการทีม่ ื อท่านกระทํา ในพงศ์พนั ธุ์ของตัวท่านเอง และในผลแห่งฝงสั
ู ตว์ของท่าน และในผลแห่งพืน้ ดิ นของท่าน
เพราะพระเจ้าจะทรงพอพระทัยที ่จะให้ท่านจํ าเริ ญมัง่ คัง่ ดังที ่พระองค์ ทรงปลื ้มปี ติ ในบรรพบุรุษของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ
30:5-9)
สิ่งสําคัญในอาณาจักรหนึ่งพันปี คือ “บริ สทุ ธิ์แด่พระเจ้ า” ตามเศคาริ ยาห์ 14:20-21 แม้ แต่ลกู พรวนที่ผกู ม้ าจะมีคําจารึก
ว่า “บริ สทุ ธิ์แด่พระเจ้ า”
อิสราเอลได้ รับความรอดจากอียิปต์เพื่อเป็ นพยานต่อโลกทังปวง
้
“เรา เราคื อพระเจ้า และนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วย
ให้รอด” (อิสยาห์ 43:11) แต่แทนที่จะปฏิบตั ิตามบัญญัติของพระเจ้ า พวกเขากลับใช้ ชีวิตตามใจตนเองและหลงไปจากพระเจ้ า ไม่
ปฏิบตั ิตามภารกิจของตน แต่ในการครอบครองหนึ่งพันปี ชาวอิสราเอลซึ่งได้ รับการไถ่และมีความยินดีจะกลายเป็ นการอวยพร
ให้ แก่โลกทังปวง
้
การอวยพรของพระเจ้ าจะไหลเหมือนแม่นํา้ ไหลออกจากใจของผู้ที่ได้ รับการไถ่ “ในวันนัน้ นํ้ าพุจะไหลออกจา
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เยรซาเล็
ู ม ครึ่ งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่ งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดรู้ อนก็จะไหลเรื ่อยไปดังในฤดู
หนาว” (เศคาริยาห์ 14:8)
เมื่อพระเยซูทรงรับใช้ บนโลก พระองค์ได้ ทํานายเกี่ยวกับการอวยพรที่ยิ่งใหญ่นี ้ซึง่ จะไหลไปสูโ่ ลกผ่านทางคริ สตจักร และ
จากนันตกลงแก่
้
อิสราเอลที่ฟืน้ ขึ ้นใหม่ พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเวลาแห่งการอวยพรนี ้เมื่อทรงสอนที่วิหารในเยรู ซาเล็ม ในเวลานัน้ มี
การถือเทศกาลอยู่เพิงและในวันสุดท้ ายของเทศกาลนัน้ พระเยซูตรัสสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี ้ว่า “ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล
ซึ่งเป็ นวันใหญ่นนั้ พระเยซทรงยื
ู นและประกาศว่า ‘ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นนั้ จงมาหาเราและดืม่ ผู้ทีว่ างใจในเราตามที ม่ ี คําเขี ยนไว้แล้ว
ว่า “แม่นํ้าที ม่ ี นํ้าธารงชี
ํ วิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นนั้ ” ’ สิ่ งที ่พระยตรั
ู สนัน้ หมายถึงพระวิ ญญาณ ซึ่ งผู้ทีว่ างใจในพระองค์จะ
ได้รบั เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิ ญญาณให้เพราะพระเยซยัู งมิ ได้ประสบเกี ยรติ กิจ” (ยอห์น 7:37-39)
ตามแผนการของพระเจ้ าที่สําแดงแก่อคั รทูตทังหลายในการประชุ
้
มอัครทูตครัง้ แรก (กิจการ 15:14-18) การพยากรณ์
สําคัญสองประการเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้ าในยุคนี ้จะสําเร็จสมบูรณ์เมื่อเวลาหนึง่ พันปี นันเริ
้ ่มต้ นขึ ้น
1. พระเจ้ าได้ ทรงเลือกชาวต่างชาติออกมาเป็ นของพระองค์
2. พระเจ้ าได้ ทรงหันไปหาอิสราเอลในการคืนดีทางฝ่ ายวิญญาณ พลับพลา (แผ่นดิน) ของดาวิดซึง่ ไม่มีกษัตริ ย์หรื อปุโรหิต
มาเป็ นเวลานาน ในเวลานี ้จะได้ กลับมาอยูใ่ ต้ การปกครองของบุตรดาวิดที่ยิ่งใหญ่กว่า นัน่ คือ พระเยซูคริสตเจ้ า
3. งานที่สามและเป็ นงานสุดท้ ายก็จะเกิดขึน้ งานนีค้ ือการเข้ าถึงโลกชาวต่างชาติที่เหลือด้ วยข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดิน
สวรรค์บนโลก เราจะต้ องระลึกว่าในเวลานี ้ การทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ได้ ทําลายคนในโลกนี ้เป็ นจํานวนมาก และมีคนเหลือ
บนโลกเพียงเล็กน้ อย งานที่เหลืออยู่ตอนนี ค้ ือชักชวนคนที่เหลืออยู่นีใ้ ห้ รับใช้ พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ในแผ่นดินของ
พระองค์ ใครจะทํางานที่ยิ่งใหญ่นี ้ ในการที่พระคําของพระเยซูในยอห์น 7:37-39 จะเป็ นจริ งได้ อิสราเอลจะต้ องประกอบ
ไปด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า (ดูเศคาริ ยาห์ 12:10; อิสยาห์ 32:15; 44:3) การอวยพรที่ยิ่งใหญ่ของเวลานี ้มีอยู่ในอิส
ยาห์ 11 และอิสยาห์ 35
อิสราเอลที่กลับคืนมาใหม่จะกลายเป็ นมิชชันนารี ที่นําข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์บนโลกไปยังคนทังหลาย
้
“ข่ าว
ประเสริ ฐเรื ่องแผ่นดิ นของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทัว่ โลก ให้เป็ นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที ส่ ดุ ปลายจะมาถึง” (มัทธิว
24:14) ข้ อพระคัมภีร์กล่าวถึงการอวยพรที่อิสราเอลจะได้ ในเศคาริ ยาห์ 8:23 “...ในสมัยนัน้ สิ บคนจากประชาชาติ ทกุ ๆ ภาษา จะ
ยึดชายเสือ้ คลุมของยิ วคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านทัง้ หลายเถิ ด เพราะเราได้ยินว่า พระเจ้าทรงสถิ ตกับพวกท่าน’ ”
อิสราเอลจะกลายเป็ นหัวและไม่ใช่หางของชนชาติทงหลาย
ั้
และยิวที่ไม่มีใครต้ องการจะกลายเป็ นการอวยพรที่มนุษย์จะ
แสวงหาเพื่อดําเนินตามทางของพวกเขาไป แต่แม้ ในเวลานัน้ มนุษย์ทกุ คนจะไม่ได้ รับใช้ พระเจ้ า และเหมือนกับยุคสมัยอื่นๆ ยุคนี ้
จะจบลงด้ วยการไม่เชื่อฟั งของมนุษย์ เวลานี ้จะจบลงด้ วยสงครามแห่งโกกและมาโกก สงครามสุดท้ ายในการต่อต้ านนํ ้าพระทัยขอ
พระเจ้ าในยุคนี ้
คริสตจักรในการครอบครองหนึ่งพันปี
จากพระคัมภีร์ คริ สตจักรที่ทรงรับขึ ้นไปจากโลกก่อนการทุกข์เวทนาจะกลับมาพร้ อมกับพระเจ้ าเมื่อพระองค์เสด็จมาครัง้
ที่สอง อย่างไรก็ตาม คริ สตจักรจะไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป เพราะร่ างกายที่เปื่ อยเน่าแห่งโลกนี ้จะได้ เปลี่ยนเป็ นร่ างกายที่ไม่เปื่ อยเน่า
เหมือนกับพระเจ้ าที่ฟืน้ ขึ ้นมาของเรา นอกจากนี ้ สง่าราศีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของเทศกาลอยู่เพิงคือว่า ชนชาติจากทังสวรรค์
้
และ
โลกจะพบกันเป็ นครัง้ แรกในการครอบครองหนึง่ พันปี
เหตุการณ์นี ้มีการชี ้ให้ เห็นล่วงหน้ า เมื่อเปโตร ยากอบและยอห์นได้ เห็นภาพที่ภเู ขาที่พระกายของพระเยซูเปลี่ยนไป ที่ซึ่ง
เนื ้อหนังของพระเยซูโปร่ งใส และวิญญาณของพระองค์ก็สอ่ งสว่างออกมา (ร่างที่ร่างกายฝ่ ายวิญญาณของเราจะได้ เป็ น) ในเวลา
เดียวกัน โมเสสและเอลียาห์ปรากฏขึ ้น ประชากรจากสวรรค์จะลงมาเยี่ยมเยียนชนชาติของโลก เปโตรได้ กล่าวด้ วยความยินดีอย่าง
ล้ นพ้ นว่า “ข้าพระองค์ จะทํ าเพิ งสามหลังที ่นี่” (มัทธิว 17:4) เปโตรได้ มองเห็นเพียงเล็กน้ อยว่าการครอบครองหนึ่งพันปี จะเป็ น
อย่างไรเมื่อเทศกาลอยู่เพิงที่แท้ จริ งจะเกิดขึ ้น ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะได้ อาศัยอยู่ในกรุ งเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ และได้ ปกครอง
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และครอบครองร่ วมกับพระเยซูคริ สต์ แต่ก็จะเข้ าสู่โลกได้ ด้วย ธรรมิกชนแห่งสวรรค์จะร่ วมกันกับธรรมิกชนแห่งโลกในงานฉลอง
แห่งการนมัสการด้ วยความยินดี เมื่อประชากรแห่งสวรรค์ลงมาที่เพิงพร้ อมกับธรรมิกชนแห่งโลก จะเป็ นวันแห่งความปี ติยินดี
เทศกาลอยู่เพิงจะทําให้ คําพยากรณ์ตามพระคัมภีร์ของยุคนี ้สิ ้นสุดลง ยุคที่จะมาถึงเป็ นยุคของท้ องฟ้าใหม่และแผ่นดิน
โลกใหม่ที่ซงึ่ มีความชอบธรรม จะเป็ นแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงไถ่

จบ
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